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Ændringsforslag 56
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Digitale tjenester generelt og 
navnlig onlineplatforme spiller en stadig 
vigtigere rolle i økonomien, navnlig i det 
indre marked, ved at åbne for nye 
muligheder for erhvervslivet i Unionen og 
lette den grænseoverskridende handel.

(1) Digitale tjenester generelt og 
navnlig onlineplatforme spiller en stadig 
vigtigere rolle i økonomien og samfundet. 
På EU's indre marked åbner de for nye 
muligheder for erhvervslivet og letter den 
grænseoverskridende handel.

Or. de

Ændringsforslag 57
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Digitale tjenester præger også 
skiftende former for arbejde og 
kommunikation inden for offentlige 
tjenesteydelser og kan lette den 
europæiske kulturudveksling og den 
globale tilgængelighed af medieindhold. 
Tjenesteydelser af almen interesse er til 
dels offentligretlige økonomiske enheder 
uden profitskabende formål. Sådanne 
intuitioner kan være erhvervsbrugere af 
digitale tjenester samt slutbrugere eller 
formidlere af adgang til tjenester for 
andre individuelle slutbrugere.

Or. de

Ændringsforslag 58
Martina Michels

Forslag til forordning
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Samtidig har centrale 
platformstjenester en række kendetegn, 
som deres udbydere kan udnytte. De 
centrale platformstjenesters kendetegn 
omfatter bl.a. ekstreme stordriftsfordele, 
ofte som følge af marginale omkostninger 
på nær nul for erhvervsbrugere eller 
slutbrugere. Andre kendetegn ved centrale 
platformstjenester er meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, en betydelig afhængighed for 
både erhvervsbrugere og slutbrugere, 
fastlåsningsvirkninger, mangel på 
multihoming til samme formål for 
slutbrugere, vertikal integration og 
datadrevne fordele. Alle disse kendetegn 
kombineret med udøvelse af urimelig 
adfærd hos leverandører af disse tjenester 
kan have den effekt, at den frie 
markedsadgang for de centrale 
platformstjenester vil blive betydeligt 
svækket og indvirke på retfærdigheden i 
forretningsforholdet mellem udbydere af 
sådanne tjenester og deres erhvervsbrugere 
og slutbrugere, hvilket medfører hurtige og 
potentielt vidtrækkende fald i 
erhvervsbrugeres og slutbrugeres valg i 
praksis, og kan derfor tillægge udbyderen 
af disse tjenester stillingen som såkaldt 
gatekeeper.

(2) Centrale platformstjenester, der 
anvendes i økonomien og samfundet, har 
en række kendetegn, som deres udbydere 
kan udnytte. De centrale 
platformstjenesters kendetegn omfatter 
bl.a. ekstreme stordriftsfordele, ofte som 
følge af marginale omkostninger på nær 
nul for erhvervsbrugere eller slutbrugere. 
Andre kendetegn ved centrale 
platformstjenester er meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, en betydelig afhængighed for 
både erhvervsbrugere og slutbrugere, 
fastlåsningsvirkninger, mangel på 
multihoming til samme formål for 
slutbrugere, vertikal integration og 
datadrevne fordele. Alle disse kendetegn 
kombineret med udøvelse af urimelig 
adfærd hos leverandører af disse tjenester 
kan have den effekt, at den frie 
markedsadgang for de centrale 
platformstjenester vil blive betydeligt 
svækket og indvirke på retfærdigheden i 
forretningsforholdet mellem udbydere af 
sådanne tjenester og deres erhvervsbrugere 
og slutbrugere, hvilket medfører hurtige og 
potentielt vidtrækkende fald i 
erhvervsbrugeres og slutbrugeres valg i 
praksis, og kan derfor tillægge udbyderen 
af disse tjenester stillingen som såkaldt 
gatekeeper.

Or. de

Ændringsforslag 59
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Artikel 101 og 102 i TEUF og de 
tilsvarende nationale konkurrenceregler 
vedrørende konkurrenceforvridende 
flersidig og ensidig adfærd og 
fusionskontrol har til formål at sikre 
ufordrejet konkurrence på markedet. Målet 
med denne forordning, som er et 
supplement til men forskelligt fra målet om 
at sikre ufordrejet konkurrence på et 
bestemt marked, som defineret i 
konkurrenceretlig forstand, er at sikre, at 
markeder, hvor der findes gatekeepere, er 
og forbliver åbne og rimelige, uafhængigt 
af de faktiske, sandsynlige eller formodede 
virkninger af adfæren hos en bestemt 
gatekeeper, som er omfattet af denne 
forordning, på konkurrencen på et bestemt 
marked. Denne forordning har derfor til 
formål at beskytte en anden retlig interesse 
mod disse regler og bør ikke berøre deres 
anvendelse.

(10) Artikel 101 og 102 i TEUF og de 
tilsvarende nationale konkurrenceregler 
vedrørende konkurrenceforvridende 
flersidig og ensidig adfærd og 
fusionskontrol har til formål at sikre 
ufordrejet konkurrence på markedet. Målet 
med denne forordning, som er et 
supplement til men forskelligt fra målet om 
at sikre ufordrejet konkurrence på et 
bestemt marked, som defineret i 
konkurrenceretlig forstand, er at sikre, at 
markeder, hvor der findes gatekeepere, er 
og forbliver åbne og rimelige, uafhængigt 
af de faktiske, sandsynlige eller formodede 
virkninger af adfæren hos en bestemt 
gatekeeper, som er omfattet af denne 
forordning, på konkurrencen på et bestemt 
marked. Denne forordning har derfor til 
formål at beskytte en anden retlig interesse 
mod disse regler og supplerer deres 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 60
Victor Negrescu

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Systematiske fusioner og 
overtagelser bør have en tydelig og 
juridisk grænse for at sætte en stopper for 
ødelæggende overtagelser, hvor store 
virksomheder køber nyetablerede 
virksomheder og virksomheder i vækst 
med henblik på at undertrykke enhver 
potentiel konkurrence. Der bør vies særlig 
opmærksomhed til opkøb i vigtige sektorer 
såsom sundhed, uddannelse, forsvar og 
finansielle tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 61
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Svækkelse af den frie 
markedsadgang og urimelig praksis i den 
digitale sektor ses hyppigere og er mere 
udtalt inden for visse digitale tjenester end 
andre. Dette gælder navnlig for udbredte 
og almindeligt anvendte digitale tjenester, 
der hovedsagelig fungerer som direkte 
mellemled mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og hvor egenskaber såsom 
ekstreme stordriftsfordele, meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, fastlåsningsvirkninger, 
mangel på multihoming eller vertikal 
integration er nogle af de mest hyppige. 
Ofte er der kun én eller meget få store 
udbydere af disse digitale tjenester. Disse 
udbydere af centrale platformstjenester er 
hyppigst dukket op som gatekeepere for 
erhvervsbrugere og slutbrugere med 
vidtrækkende virkninger, og er blevet 
dygtige til nemt at fastsætte de 
kommercielle betingelser og vilkår på en 
ensidig og skadelig måde for deres 
erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er 
således nødvendigt kun at fokusere på de 
digitale tjenester, der er mest udbredte 
blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og 
hvor der på baggrund af de nuværende 
omstændigheder er en mere udtalt og 
presserende bekymring for en svækkelse af 
den frie markedsadgang og urimelig 
praksis blandt gatekeepere ud fra et indre 
marked-perspektiv.

(12) Svækkelse af den frie 
markedsadgang og urimelig praksis i den 
digitale sektor ses hyppigere og er mere 
udtalt inden for visse digitale tjenester end 
andre. Dette gælder navnlig for udbredte 
og almindeligt anvendte digitale tjenester, 
der hovedsagelig fungerer som direkte 
mellemled mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere, og hvor egenskaber såsom 
ekstreme stordriftsfordele, meget stærke 
netværksvirkninger, evnen til at forbinde 
mange erhvervsbrugere med mange 
slutbrugere takket være disse tjenesters 
flersidethed, fastlåsningsvirkninger, 
mangel på multihoming eller vertikal 
integration er nogle af de mest hyppige. 
Ofte er der kun én eller meget få store 
udbydere af disse digitale tjenester. Disse 
udbydere af centrale platformstjenester er 
hyppigst dukket op som gatekeepere for 
erhvervsbrugere og slutbrugere med 
vidtrækkende virkninger, og er blevet 
dygtige til nemt at fastsætte de 
kommercielle betingelser og vilkår på en 
ensidig og skadelig måde for deres 
erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er 
således nødvendigt at fokusere på alle de 
digitale tjenester, der er mest anvendt 
blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og 
hvor der på baggrund af de nuværende 
omstændigheder er en presserende 
bekymring for en svækkelse af den frie 
markedsadgang og urimelig praksis blandt 
gatekeepere ud fra et indre marked-
perspektiv.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Navnlig onlineformidlingstjenester, 
onlinesøgemaskiner, operativsystemer, 
sociale netværkstjenester udbudt online, 
videodelingsplatformstjenester, 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, cloud 
computing-tjenester og onlinereklame 
formår alle at påvirke et stort antal både 
slutbrugere og virksomheder, hvilket 
indebærer en risiko for urimelig 
handelspraksis. De bør derfor medtages i 
definitionen af centrale platformstjenester 
og være omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde. 
Onlineformidlingstjenester kan også være 
aktive inden for finansielle tjenesteydelser, 
og de kan fungere som mellemled eller 
anvendes til at udbyde sådanne 
tjenesteydelser, som ikke udtømmende 
opregnet i bilag II til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2015/153532. 
Under visse omstændigheder bør begrebet 
slutbrugere omfatte brugere, der 
traditionelt betragtes som erhvervsbrugere, 
men som i en bestemt situation ikke 
anvender de centrale platformstjenester til 
at udbyde varer eller tjenester til andre 
slutbrugere, som f.eks. virksomheder, der 
anvender cloud computing-tjenester til eget 
brug.

(13) Navnlig onlineformidlingstjenester, 
onlinesøgemaskiner, operativsystemer 
(herunder operativsystemer til smart-tv, 
digitale taleassistenter osv.), sociale 
netværkstjenester udbudt online, 
videodelingsplatformstjenester, 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester, cloud 
computing-tjenester og onlinereklame 
formår alle at påvirke et stort antal både 
slutbrugere og virksomheder, hvilket 
indebærer en risiko for urimelig 
handelspraksis. De bør derfor medtages i 
definitionen af centrale platformstjenester 
og være omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde. 
Onlineformidlingstjenester kan også være 
aktive inden for finansielle tjenesteydelser, 
og de kan fungere som mellemled eller 
anvendes til at udbyde sådanne 
tjenesteydelser, som ikke udtømmende 
opregnet i bilag II til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2015/153532. 
Under visse omstændigheder bør begrebet 
slutbrugere omfatte brugere, der 
traditionelt betragtes som erhvervsbrugere, 
men som i en bestemt situation ikke 
anvender de centrale platformstjenester til 
at udbyde varer eller tjenester til andre 
slutbrugere, som f.eks. virksomheder, der 
anvender cloud computing-tjenester til eget 
brug.

_________________ _________________
32Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

32Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).
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Or. en

Ændringsforslag 63
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Gatekeepere kan også levere andre 
accessoriske tjenester såsom detailsalgs- 
eller distributionsaktiviteter, der er rettet 
mod slutbrugere, sideløbende med deres 
centrale platformstjenester og på en sådan 
måde, at det ikke er muligt for 
gennemsnitsbrugeren at skelne mellem 
disse. Sådanne accessoriske tjenester kan 
konkurrere med den centrale 
platformstjenestes erhvervsbrugere og 
bidrage væsentligt til ubalancen på et 
givent marked og i sidste ende urimeligt 
øge gatekeeperens magt, herunder over 
for gatekeeperens forretningspartnere 
såsom leverandører af varer eller 
tjenester, der er afhængige af sådanne 
accessoriske tjenester. For at forhindre, at 
gatekeepere får uberettiget gavn af den 
fordel, som leveringen af parallelle 
tjenester giver, bør sådanne accessoriske 
tjenester også være underlagt de for 
centrale platformstjenester gældende 
forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 64
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Den indvirkning, som gatekeepere 
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har på markedet, gør deres 
forretningspartnere, uanset om det er 
erhvervsbrugere eller leverandører af 
accessoriske tjenester, yderst sårbare over 
for urimelige vilkår og betingelser, der er 
fastsat af den gatekeeper, som de er 
afhængige af. Derfor bør gatekeepere 
sikre, at deres vilkår og betingelser er 
gennemsigtige og rimelige. Selv om 
passende og forholdsmæssige sanktioner 
ved overtrædelser af sådanne vilkår og 
betingelser bør være tilladt, bør de være 
formelt begrundede og give den 
sanktionerede part mulighed for at 
bestride dem. Gatekeepere bør med sigte 
herpå stille et internt system til rådighed 
til hurtig behandling af klagerne fra deres 
erhvervsbrugere og leverandører af 
accessoriske tjenester, herunder på deres 
nationale sprog, hvis gatekeeperens 
tjeneste er aktivt rettet mod den berørte 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 65
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En sådan vurdering kan kun 
foretages, hvis der er foretaget en 
markedsundersøgelse, samtidig med at der 
tages hensyn til de kvantitative tærskler. I 
sin vurdering bør Kommissionen forfølge 
målet om at bevare og fremme niveauet for 
innovation, kvaliteten af digitale produkter 
og tjenester, i hvilken grad priserne er 
rimelige og konkurrencedygtige, og i 
hvilken grad kvaliteten eller valgfriheden 
for erhvervsbrugere og slutbrugere er eller 
forbliver høj. Der kan inddrages elementer, 
som er specifikke for udbyderne af de 
pågældende centrale platformstjenester, 

(25) En sådan vurdering kan kun 
foretages, hvis der er foretaget en 
markedsundersøgelse, samtidig med at der 
tages hensyn til de kvantitative tærskler. I 
sin vurdering bør Kommissionen forfølge 
målet om at bevare og fremme niveauet for 
innovation, adgangen til offentlige 
oplysninger, hvilket indebærer at stille 
oplysninger til rådighed uden 
forskelsbehandling for et eventuelt 
ubegrænset antal personer eller brugere i 
al almindelighed, kvaliteten af digitale 
produkter og tjenester, i hvilken grad 
priserne er rimelige og 
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såsom ekstreme stordriftsfordele, meget 
stærke netværksvirkninger, evnen til at 
forbinde mange erhvervsbrugere med 
mange slutbrugere takket være disse 
tjenesters flersidethed, 
fastlåsningsvirkninger, mangel på 
multihoming eller vertikal integration. 
Derudover kan en meget høj 
markedsværdi, en meget høj 
egenkapitalværdi i forhold til fortjeneste 
eller en meget høj omsætning afledt af 
slutbrugere af én central platformstjeneste 
være tegn på at sådanne udbydere vil tippe 
markedet eller udnytte potentialet. Sammen 
med markedsværdi er høje vækstrater, eller 
faldende vækstrater læst sammen med 
vækst i rentabiliteten, eksempler på 
dynamiske parametre, der er særlig 
relevante for at identificere de udbydere af 
centrale platformstjenester, som forventes 
at opnå en varig stilling. Kommissionen 
bør kunne træffe en afgørelse ved at drage 
en ugunstig slutning af de faktiske 
omstændigheder, der er tilgængelige, hvis 
udbyderen væsentligt modarbejder 
undersøgelsen ved at undlade at overholde 
de undersøgelsesforanstaltninger, som er 
truffet af Kommissionen.

konkurrencedygtige, og i hvilken grad 
kvaliteten eller valgfriheden for 
erhvervsbrugere og slutbrugere er eller 
forbliver høj. Der kan inddrages elementer, 
som er specifikke for udbyderne af de 
pågældende centrale platformstjenester, 
såsom ekstreme stordriftsfordele, meget 
stærke netværksvirkninger, evnen til at 
forbinde mange erhvervsbrugere med 
mange slutbrugere takket være disse 
tjenesters flersidethed, 
fastlåsningsvirkninger, mangel på 
multihoming eller vertikal integration. 
Derudover kan en meget høj 
markedsværdi, en meget høj 
egenkapitalværdi i forhold til fortjeneste 
eller en meget høj omsætning afledt af 
slutbrugere af én central platformstjeneste 
være tegn på at sådanne udbydere vil tippe 
markedet eller udnytte potentialet. Sammen 
med markedsværdi er høje vækstrater, eller 
faldende vækstrater læst sammen med 
vækst i rentabiliteten, eksempler på 
dynamiske parametre, der er særlig 
relevante for at identificere de udbydere af 
centrale platformstjenester, som forventes 
at opnå en varig stilling. Kommissionen 
bør kunne træffe en afgørelse ved at drage 
en ugunstig slutning af de faktiske 
omstændigheder, der er tilgængelige, hvis 
udbyderen væsentligt modarbejder 
undersøgelsen ved at undlade at overholde 
de undersøgelsesforanstaltninger, som er 
truffet af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 66
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Forpligtelserne i denne forordning 
er begrænset til, hvad der er nødvendigt og 

(33) Forpligtelserne i denne forordning 
er begrænset til, hvad der er nødvendigt, 
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berettiget for at gribe ind over for 
urimeligheden ved den konstaterede 
praksis fra gatekeeperes side, og for at 
sikre konkurrencen i forhold til de centrale 
platformstjenester, der udbydes af 
gatekeepere. Derfor bør disse forpligtelser 
gælde for den praksis, der anses for 
urimelig under hensyntagen til 
egenskaberne ved den digitale sektor, og 
hvor høstede erfaringer, f.eks. med hensyn 
til håndhævelse af EU's konkurrenceregler, 
viser, at de har en særlig direkte negativ 
indvirkning på erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt at give 
mulighed for en reguleringsdialog med 
gatekeepere for at tilpasse de forpligtelser, 
som forventes at kræve specifikke 
gennemførelsesforanstaltninger, for at sikre 
at de er effektive og proportionale. 
Forpligtelserne bør kun ajourføres efter en 
grundig undersøgelse af karakteren og 
indvirkningen af specifik praksis, der for 
nylig, som følge af en tilbundsgående 
undersøgelse, er konstateret som værende 
urimelig eller begrænsende for den frie 
markedsadgang på samme måde som den 
urimelige praksis i denne forordning, selv 
om de muligvis falder uden for 
anvendelsesområdet for de aktuelle 
forpligtelser.

proportionelt og berettiget for at gribe ind 
over for urimeligheden ved den 
konstaterede praksis fra gatekeeperes side, 
og for at sikre konkurrencen i forhold til de 
centrale platformstjenester, der udbydes af 
gatekeepere. Derfor bør disse forpligtelser 
gælde for den praksis, der anses for 
urimelig under hensyntagen til 
egenskaberne ved den digitale sektor, og 
hvor høstede erfaringer, f.eks. med hensyn 
til håndhævelse af EU's konkurrenceregler, 
viser, at de har en særlig direkte negativ 
indvirkning på erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt at give 
mulighed for en reguleringsdialog med 
gatekeepere for at tilpasse de forpligtelser, 
som forventes at kræve specifikke 
gennemførelsesforanstaltninger, for at sikre 
at de er effektive og proportionale. 
Forpligtelserne bør kun ajourføres efter en 
grundig undersøgelse af karakteren og 
indvirkningen af specifik praksis, der for 
nylig, som følge af en tilbundsgående 
undersøgelse, er konstateret som værende 
urimelig eller begrænsende for den frie 
markedsadgang på samme måde som den 
urimelige praksis i denne forordning, selv 
om de muligvis falder uden for 
anvendelsesområdet for de aktuelle 
forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 67
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kombinationen af at bruge 
slutbrugerdata fra forskellige kilder eller 
tilmelde brugere til gatekeepernes 
forskellige tjenester giver dem potentielle 
fordele med hensyn til indsamling af data, 
for derigennem at forhøje 

(36) Kombinationen af at bruge 
slutbrugerdata fra forskellige kilder eller 
tilmelde brugere til gatekeepernes 
forskellige tjenester giver dem potentielle 
fordele med hensyn til indsamling af data, 
for derigennem at forhøje 
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adgangsbarriererne. For at sikre at 
gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør de give deres 
slutbrugere mulighed for frit at vælge at 
deltage i sådan handelspraksis ved at 
tilbyde et mindre personliggjort alternativ. 
Muligheden bør også omfatte alle 
eventuelle kilder til personoplysninger, 
herunder gatekeeperens egne tjenester 
samt tredjepartswebsteder, og bør 
fremlægges proaktivt for slutbrugere på 
en udtrykkelig, klar og ligetil måde.

adgangsbarriererne.

Or. en

Ændringsforslag 68
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kombinationen af at bruge 
slutbrugerdata fra forskellige kilder eller 
tilmelde brugere til gatekeepernes 
forskellige tjenester giver dem potentielle 
fordele med hensyn til indsamling af data, 
for derigennem at forhøje 
adgangsbarriererne. For at sikre at 
gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør de give deres 
slutbrugere mulighed for frit at vælge at 
deltage i sådan handelspraksis ved at 
tilbyde et mindre personliggjort alternativ. 
Muligheden bør også omfatte alle 
eventuelle kilder til personoplysninger, 
herunder gatekeeperens egne tjenester 
samt tredjepartswebsteder, og bør 
fremlægges proaktivt for slutbrugere på 
en udtrykkelig, klar og ligetil måde.

(36) Kombinationen af at bruge 
slutbrugerdata fra forskellige kilder eller 
tilmelde brugere til gatekeepernes 
forskellige tjenester med henblik på at 
kombinere personoplysninger giver dem 
potentielle fordele med hensyn til 
indsamling af data, for derigennem at 
forhøje adgangsbarriererne. For at sikre at 
gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør de forbydes at 
kombinere slutbrugeres 
personoplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 69
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kombinationen af at bruge 
slutbrugerdata fra forskellige kilder eller 
tilmelde brugere til gatekeepernes 
forskellige tjenester giver dem potentielle 
fordele med hensyn til indsamling af data, 
for derigennem at forhøje 
adgangsbarriererne. For at sikre at 
gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør de give deres 
slutbrugere mulighed for frit at vælge at 
deltage i sådan handelspraksis ved at 
tilbyde et mindre personliggjort alternativ. 
Muligheden bør også omfatte alle 
eventuelle kilder til personoplysninger, 
herunder gatekeeperens egne tjenester samt 
tredjepartswebsteder, og bør fremlægges 
proaktivt for slutbrugere på en udtrykkelig, 
klar og ligetil måde.

(36) Kombinationen af at bruge 
slutbrugerdata fra forskellige kilder eller 
tilmelde brugere til gatekeepernes 
forskellige tjenester giver dem potentielle 
fordele med hensyn til indsamling af data, 
for derigennem at forhøje 
adgangsbarriererne. For at sikre at 
gatekeeperne ikke urimeligt svækker den 
frie markedsadgang for centrale 
platformstjenester, bør de give deres 
slutbrugere en mulighed for at deltage i 
sådan handelspraksis ved at tilbyde både 
mindre personaliserede og ikke-
personaliserede alternativer. Muligheden 
bør også omfatte alle eventuelle kilder til 
personoplysninger, herunder gatekeeperens 
egne tjenester samt tredjepartswebsteder, 
og bør fremlægges proaktivt for 
slutbrugere på en udtrykkelig, 
brugervenlig, klar og ligetil måde.

Or. en

Ændringsforslag 70
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Artikel 5, litra a), i nærværende 
forordning bør ikke forstås således, at 
platforme, der ikke er betegnet som 
gatekeepere, frit kan kombinere 
personoplysninger på tværs af tjenester 
uden den enkelte persons samtykke.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) På grund af deres stilling kan 
gatekeeperne i visse tilfælde begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for bruge 
deres onlineformidlingstjenester til at 
udbyde deres varer eller tjenester til 
slutbrugere på mere favorable vilkår, 
herunder i forhold til pris, via andre 
onlineformidlingstjenester. Sådanne 
begrænsninger har en betydelig 
afskrækkende virkning på 
erhvervsbrugerne af gatekeepere med 
hensyn til deres brug af alternative 
onlineformidlingstjenester, hvilket 
begrænser den frie markedsadgang 
platformene imellem, hvilket igen 
begrænser valgmulighederne i forhold til 
alternative onlineformidlingskanaler for 
slutbrugerne. For at sikre at 
erhvervsbrugere af gatekeeperes 
onlineformidlingstjenester frit kan vælge 
alternative onlineformidlingstjenester og 
differentiere betingelserne, hvorpå de 
tilbyder deres produkter eller tjenester til 
deres slutbrugere, bør det ikke være tilladt 
for gatekeepere at begrænse 
erhvervsbrugere i at differentiere de 
kommercielle betingelser, herunder prisen. 
En sådan begrænsning bør finde 
anvendelse på enhver foranstaltning med 
tilsvarende effekt, som f.eks. højere 
provisionssatser eller sletning af 
erhvervsbrugernes udbud fra listen.

(37) På grund af deres stilling kan 
gatekeeperne i visse tilfælde begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for bruge 
deres onlineformidlingstjenester til at 
udbyde deres varer eller tjenester til 
slutbrugere på mere favorable vilkår, 
herunder i forhold til pris, via andre 
onlineformidlingstjenester eller via direkte 
virksomhedskanaler. Sådanne 
begrænsninger har en betydelig 
afskrækkende virkning på 
erhvervsbrugerne af gatekeepere med 
hensyn til deres brug af alternative 
onlineformidlingstjenester eller direkte 
virksomhedskanaler, hvilket begrænser 
den frie markedsadgang platformene 
imellem, hvilket igen begrænser 
valgmulighederne i forhold til alternative 
onlineformidlingskanaler for slutbrugerne. 
For at sikre at erhvervsbrugere af 
gatekeeperes onlineformidlingstjenester frit 
kan vælge alternative 
onlineformidlingstjenester eller andre 
direkte distributionskanaler og 
differentiere betingelserne, hvorpå de 
tilbyder deres produkter eller tjenester til 
deres slutbrugere, bør det ikke være tilladt 
for gatekeepere at begrænse 
erhvervsbrugere i at differentiere de 
kommercielle betingelser, herunder prisen. 
En sådan begrænsning bør finde 
anvendelse på enhver foranstaltning med 
tilsvarende effekt, som f.eks. højere 
provisionssatser, sletning eller mindre 
gunstig visning af erhvervsbrugernes 
udbud fra listen.

Or. en
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Ændringsforslag 72
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) På grund af deres stilling kan 
gatekeeperne i visse tilfælde begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for bruge 
deres onlineformidlingstjenester til at 
udbyde deres varer eller tjenester til 
slutbrugere på mere favorable vilkår, 
herunder i forhold til pris, via andre 
onlineformidlingstjenester. Sådanne 
begrænsninger har en betydelig 
afskrækkende virkning på 
erhvervsbrugerne af gatekeepere med 
hensyn til deres brug af alternative 
onlineformidlingstjenester, hvilket 
begrænser den frie markedsadgang 
platformene imellem, hvilket igen 
begrænser valgmulighederne i forhold til 
alternative onlineformidlingskanaler for 
slutbrugerne. For at sikre at 
erhvervsbrugere af gatekeeperes 
onlineformidlingstjenester frit kan vælge 
alternative onlineformidlingstjenester og 
differentiere betingelserne, hvorpå de 
tilbyder deres produkter eller tjenester til 
deres slutbrugere, bør det ikke være tilladt 
for gatekeepere at begrænse 
erhvervsbrugere i at differentiere de 
kommercielle betingelser, herunder prisen. 
En sådan begrænsning bør finde 
anvendelse på enhver foranstaltning med 
tilsvarende effekt, som f.eks. højere 
provisionssatser eller sletning af 
erhvervsbrugernes udbud fra listen.

(37) På grund af deres stilling kan 
gatekeeperne i visse tilfælde ved at 
pålægge kontraktlige vilkår og betingelser 
begrænse erhvervsbrugernes mulighed for 
bruge deres onlineformidlingstjenester til 
at udbyde deres varer eller tjenester til 
slutbrugere på mere favorable vilkår, 
herunder i forhold til pris, via andre 
onlineformidlingstjenester eller de direkte 
onlinesalgskanaler, som de ejer. Sådanne 
begrænsninger har en betydelig 
afskrækkende virkning på 
erhvervsbrugerne af gatekeepere med 
hensyn til deres brug af alternative 
onlineformidlingstjenester, hvilket 
begrænser den frie markedsadgang 
platformene imellem, hvilket igen 
begrænser valgmulighederne i forhold til 
alternative onlineformidlingskanaler for 
slutbrugerne. For at sikre at 
erhvervsbrugere af gatekeeperes 
onlineformidlingstjenester frit kan vælge 
alternative onlineformidlingstjenester og 
differentiere betingelserne, hvorpå de 
tilbyder deres produkter eller tjenester til 
deres slutbrugere, bør det ikke være tilladt 
for gatekeepere at begrænse 
erhvervsbrugere i at differentiere de 
kommercielle betingelser, herunder prisen. 
En sådan begrænsning bør finde 
anvendelse på enhver foranstaltning med 
tilsvarende effekt, som f.eks. højere 
provisionssatser eller sletning af 
erhvervsbrugernes udbud fra listen.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at forhindre yderligere styrkelse 
af deres afhængighed af gatekeepernes 
centrale platformstjenester bør disse 
gatekeeperes erhvervsbrugere frit kunne 
fremme og vælge den distributionskanal, 
de finder mest hensigtsmæssig til at 
interagere med de slutbrugere, som 
erhvervsbrugerne allerede har erhvervet via 
de centrale platformstjenester, som 
gatekeeperen udbyder. Omvendt bør 
slutbrugerne også frit kunne vælge tilbud 
fra sådanne erhvervsbrugere og at indgå 
aftale med dem enten via gatekeeperens 
centrale platformstjenester, hvis det er 
relevant, eller fra erhvervsbrugerens 
direkte distributionskanal eller en anden 
indirekte distributionskanal, som 
erhvervsbrugeren måtte benytte. Dette bør 
også gælde for salgsfremstød og indgåelse 
af aftaler mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Endvidere bør slutbrugernes 
mulighed for frit at hente indhold, 
abonnementer, artikler eller andet, som 
ikke er omfattet af gatekeeperens centrale 
platformstjenester, ikke være begrænset 
eller undermineret. Det bør navnlig undgås, 
at gatekeepere begrænser slutbrugernes 
adgang til og anvendelse af sådanne 
tjenester via en softwareapplikation på 
deres centrale platformstjeneste. For 
eksempel bør abonnenter på 
onlineindhold, der ikke er købt i 
forbindelse med download fra en 
softwareapplikation, eller som er købt i en 
softwareapplikationsbutik, ikke forhindres 
i at få adgang til sådant onlineindhold på 
en softwareapplikation på gatekeeperens 
centrale platformstjeneste, blot fordi det 
ikke er købt i forbindelse med en sådan 
softwareapplikation eller i en sådan 
softwareapplikationsbutik.

(38) For at forhindre yderligere styrkelse 
af deres afhængighed af gatekeepernes 
centrale platformstjenester bør disse 
gatekeeperes erhvervsbrugere frit kunne 
fremme og vælge den distributionskanal, 
de finder mest hensigtsmæssig til at 
interagere med de slutbrugere, som 
erhvervsbrugerne allerede har erhvervet via 
de centrale platformstjenester, som 
gatekeeperen udbyder. Omvendt bør 
slutbrugerne også frit kunne vælge tilbud 
fra sådanne erhvervsbrugere og at indgå 
aftale med dem enten via gatekeeperens 
centrale platformstjenester, hvis det er 
relevant, eller fra erhvervsbrugerens 
direkte distributionskanal eller en anden 
indirekte distributionskanal, som 
erhvervsbrugeren måtte benytte. Dette bør 
også gælde for salgsfremstød og indgåelse 
af aftaler mellem erhvervsbrugere og 
slutbrugere. Endvidere bør slutbrugernes 
mulighed for frit at hente digitalt indhold 
og digitale tjenester, abonnementer, 
artikler eller andet, som ikke er omfattet af 
gatekeeperens centrale platformstjenester, 
ikke på nogen måde være begrænset eller 
undermineret, især ved at anvende 
tekniske begrænsninger. Det bør navnlig 
undgås, at gatekeepere begrænser 
slutbrugernes adgang til og anvendelse af 
sådant lovligt erhvervet digitalt indhold og 
tjenester via hardware- eller 
softwarefunktioner, som gatekeeperen 
anvender i forbindelse med leveringen af 
et tilsvarende digitalt indhold eller digitale 
tjenester, blot fordi det ikke er købt i 
forbindelse med gatekeeperens centrale 
platformstjeneste.
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Or. en

Ændringsforslag 74
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre et retfærdigt 
kommercielt miljø og beskytte den frie 
markedsadgang til den digitale sektor er 
det vigtigt at sikre erhvervsbrugernes ret til 
at give udtryk for bekymring med hensyn 
til uretfærdig adfærd fra gatekeeperes side 
over for de relevante administrative eller 
andre offentlige myndigheder. For 
eksempel ønsker erhvervsbrugerne måske 
at klage over forskellige former for 
urimelig praksis, såsom diskriminerende 
adgangsbetingelser, uberettiget lukning af 
erhvervsbrugerkonti eller uklare grunde til 
at fjerne produkter fra lister. Enhver 
praksis, der på nogen måde forhindrer 
muligheden for at give udtryk for 
bekymring eller udnytte klagemuligheder, 
f.eks. i form af fortrolighedsaftaler eller 
andre skriftlige vilkår, bør derfor forbydes. 
Dette bør ikke berøre erhvervsbrugernes og 
gatekeepernes ret til at fastsætte vilkår for 
brug i deres aftaler, herunder brug af 
retmæssige klagebehandlingsmekanismer, 
herunder enhver form for alternative 
tvistløsningsmekanismer eller særlige 
domstoles kompetencer i 
overensstemmelse med den respektive EU-
ret eller nationale ret. Dette bør derfor 
heller ikke berøre den rolle, som 
gatekeepere spiller for bekæmpelsen af 
ulovligt onlineindhold.

(39) For at sikre et retfærdigt 
kommercielt miljø og beskytte den frie 
markedsadgang til den digitale sektor er 
det vigtigt at sikre erhvervsbrugernes ret til 
at give udtryk for bekymring med hensyn 
til uretfærdig adfærd fra gatekeeperes side 
over for de relevante administrative eller 
andre offentlige myndigheder. For 
eksempel ønsker erhvervsbrugerne måske 
at klage over forskellige former for 
urimelig praksis, såsom diskriminerende 
adgangsbetingelser, uberettiget lukning af 
erhvervsbrugerkonti eller uklare grunde til 
at fjerne produkter fra lister. Enhver 
praksis, der på nogen måde forhindrer 
muligheden for at give udtryk for 
bekymring eller udnytte klagemuligheder, 
f.eks. i form af fortrolighedsaftaler eller 
andre skriftlige vilkår, bør derfor forbydes. 
Dette bør ikke berøre erhvervsbrugernes og 
gatekeepernes ret til at fastsætte vilkår for 
brug i deres aftaler, som er affattet i et 
almindeligt og forståeligt sprog, herunder 
brug af retmæssige 
klagebehandlingsmekanismer, herunder 
enhver form for alternative 
tvistløsningsmekanismer og med tydelige 
oplysninger om særlige domstoles 
kompetencer i overensstemmelse med den 
respektive EU-ret eller nationale ret og, 
såfremt det er relevant, gældende regional 
ret. Dette bør derfor heller ikke berøre den 
rolle, som gatekeepere spiller for 
bekæmpelsen af ulovligt onlineindhold.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Denne 
uklarhed hænger delvist sammen med 
nogle få platformes praksis, men skyldes 
også alene kompleksiteten ved vor tids 
programmeringsmæssige annoncering. 
Sektoren anses for at være blevet mere 
uigennemsigtig efter indførelsen af ny 
lovgivning til beskyttelse af privatlivets 
fred, og den forventes at blive endnu mere 
uklar, når tredjepartscookies fjernes, som 
annonceret. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, oplysninger, når 
der anmodes derom, og for så vidt det er 
muligt, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde.

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Denne 
uklarhed hænger delvist sammen med 
nogle få platformes praksis, men skyldes 
også alene kompleksiteten ved vor tids 
programmeringsmæssige annoncering. 
Sektoren anses for at være blevet mere 
uigennemsigtig efter indførelsen af ny 
lovgivning til beskyttelse af privatlivets 
fred, og den forventes at blive endnu mere 
uklar, når tredjepartscookies fjernes, som 
annonceret. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, oplysninger, når 
der anmodes derom, og for så vidt det er 
muligt, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde. 
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Sådan udveksling af oplysninger bør 
omfatte nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger med henblik 
på at beskytte brugeres grundlæggende 
rettigheder som forankret i EU's charter 
om grundlæggende rettigheder og gøre 
det muligt for brugere at udøve deres 
rettigheder som registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 76
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til 
erhvervsbrugere, herunder både annoncører 
og udgivere, er ofte uigennemsigtige og 
uklare. Denne uklarhed hænger delvist 
sammen med nogle få platformes praksis, 
men skyldes også alene kompleksiteten ved 
vor tids programmeringsmæssige 
annoncering. Sektoren anses for at være 
blevet mere uigennemsigtig efter 
indførelsen af ny lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred, og den forventes at 
blive endnu mere uklar, når 
tredjepartscookies fjernes, som 
annonceret. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder målrettet 
onlineannoncering, der er baseret på 
kontekstuelle oplysningstjenester, til 
erhvervsbrugere, herunder både annoncører 
og udgivere, er ofte uigennemsigtige og 
uklare. Denne uklarhed hænger delvist 
sammen med nogle få platformes praksis, 
men skyldes også alene kompleksiteten ved 
vor tids programmeringsmæssige 
annoncering. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, hvorved 
deres evne til og mulighed for at skifte til 
alternative udbydere af 
onlinereklametjenester blev forøget. 
Endvidere vil omkostningerne til 
onlinereklame sandsynligvis blive højere, 
end de ville være i et mere retfærdigt, mere 
gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
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slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, oplysninger, når 
der anmodes derom, og for så vidt det er 
muligt, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde.

annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester på grundlag af 
kontekstuelle oplysninger, oplysninger, 
når der anmodes derom, og for så vidt det 
er muligt, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde.

Or. en

Ændringsforslag 77
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Denne 
uklarhed hænger delvist sammen med 
nogle få platformes praksis, men skyldes 
også alene kompleksiteten ved vor tids 
programmeringsmæssige annoncering. 
Sektoren anses for at være blevet mere 
uigennemsigtig efter indførelsen af ny 
lovgivning til beskyttelse af privatlivets 
fred, og den forventes at blive endnu mere 
uklar, når tredjepartscookies fjernes, som 
annonceret. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 

(42) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Denne 
uklarhed hænger delvist sammen med 
nogle få platformes praksis, men skyldes 
også alene kompleksiteten ved vor tids 
programmeringsmæssige annoncering. 
Sektoren anses for at være blevet mere 
uigennemsigtig efter indførelsen af ny 
lovgivning til beskyttelse af privatlivets 
fred, og den forventes at blive endnu mere 
uklar, når tredjepartscookies fjernes, som 
annonceret. Dette medfører ofte, at 
annoncører og udgivere mangler 
oplysninger og viden om betingelserne for 
de reklametjenester, de har købt, og 
underminerer deres mulighed for at skifte 
til alternative udbydere af 
onlinereklametjenester. Endvidere vil 
omkostningerne til onlinereklame 
sandsynligvis blive højere, end de ville 
være i et mere retfærdigt, mere 
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gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, oplysninger, når 
der anmodes derom, og for så vidt det er 
muligt, som giver begge parter mulighed 
for at forstå den pris, der er betalt for de 
forskellige reklametjenester, som er ydet, 
som led i den relevante reklameværdikæde.

gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. 
Disse højere omkostninger vil 
sandsynligvis afspejles i de priser, som 
slutbrugerne betaler for mange daglige 
produkter og tjenester, som afhænger af 
onlinereklame. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne bør 
derfor kræve, at gatekeeperne giver de 
annoncører og udgivere, til hvem de yder 
onlinereklametjenester, oplysninger, når 
der anmodes derom, for så vidt det er 
muligt og vederlagsfrit, som giver begge 
parter mulighed for at forstå den pris, der 
er betalt for de forskellige 
reklametjenester, som er ydet, som led i 
den relevante reklameværdikæde.

Or. en

Ændringsforslag 78
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) En gatekeeper kan under visse 
omstændigheder spille en dobbeltrolle som 
udbyder af centrale platformstjenester, 
hvormed der ydes en central 
platformstjeneste til dens erhvervsbrugere, 
samtidig med at der konkurreres med de 
samme erhvervsbrugere om levering af de 
samme eller lignende tjenester eller 
produkter til de samme slutbrugere. Under 
sådanne omstændigheder kan en 
gatekeeper udnytte sin dobbeltrolle til at 
anvende data, der er genereret fra 
erhvervsbrugernes transaktioner på den 
centrale platform, til fordel for sine egne 
tjenester, som tilbyder lignende tjenester til 
dens erhvervsbrugere. Dette kan bl.a. være 
tilfældet, når en gatekeeper stiller en 
onlinemarkedsplads eller app-butik til 
rådighed for erhvervsbrugere, og samtidig 
tilbyder tjenester som onlineforhandler 

(43) Gatekeeper kan under visse 
omstændigheder spille en dobbeltrolle som 
udbyder af centrale platformstjenester, 
hvormed der ydes en central 
platformstjeneste til dens erhvervsbrugere, 
samtidig med at der konkurreres med de 
samme erhvervsbrugere om levering af de 
samme eller lignende tjenester eller 
produkter til de samme slutbrugere, 
herunder som led i en accessorisk 
tjeneste. Under sådanne omstændigheder 
kan en gatekeeper udnytte sin dobbeltrolle 
til at anvende data, der er genereret fra 
erhvervsbrugernes transaktioner på den 
centrale platform eller fra transaktioner på 
gatekeeperens accessoriske tjeneste, til 
fordel for sine egne tjenester, som tilbyder 
tjenester eller varer, der svarer til de varer 
eller tjenester, som dens erhvervsbrugere 
eller leverandører tilbyder. Dette kan bl.a. 
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eller -udbyder af applikationssoftware til 
disse erhvervsbrugere. For at forhindre 
gatekeepere i nyde urimelig gavn af deres 
dobbeltrolle bør det sikres, at de afstår fra 
at anvende aggregerede eller ikke-
aggregerede data, som kan indeholde 
anonymiserede data og personoplysninger, 
der ikke er offentligt tilgængelige, til at 
tilbyde de samme tjenester som til deres 
erhvervsbrugere. Denne forpligtelse bør 
gælde for gatekeeperen som helhed, 
herunder, men ikke begrænset til, den 
forretningsenhed, der konkurrerer med 
erhvervsbrugerne af en central 
platformstjeneste.

være tilfældet, når en gatekeeper stiller en 
onlinemarkedsplads eller app-butik til 
rådighed for erhvervsbrugere, og samtidig 
tilbyder tjenester som onlineforhandler 
eller -udbyder af applikationssoftware til 
disse erhvervsbrugere eller til 
gatekeeperens leverandører. For at 
forhindre gatekeepere i nyde urimelig gavn 
af deres dobbeltrolle bør det sikres, at de 
afstår fra at anvende aggregerede eller 
ikke-aggregerede data, som kan indeholde 
anonymiserede data og personoplysninger, 
der ikke er offentligt tilgængelige, til at 
tilbyde de samme tjenester som til deres 
erhvervsbrugere. Denne forpligtelse bør 
gælde for gatekeeperen som helhed, 
herunder, men ikke begrænset til, den 
forretningsenhed, der konkurrerer med 
erhvervsbrugerne af en central 
platformstjeneste eller med leverandøren 
af en accessorisk tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 79
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) En gatekeeper kan under visse 
omstændigheder spille en dobbeltrolle som 
udbyder af centrale platformstjenester, 
hvormed der ydes en central 
platformstjeneste til dens erhvervsbrugere, 
samtidig med at der konkurreres med de 
samme erhvervsbrugere om levering af de 
samme eller lignende tjenester eller 
produkter til de samme slutbrugere. Under 
sådanne omstændigheder kan en 
gatekeeper udnytte sin dobbeltrolle til at 
anvende data, der er genereret fra 
erhvervsbrugernes transaktioner på den 
centrale platform, til fordel for sine egne 
tjenester, som tilbyder lignende tjenester til 

(43) En gatekeeper kan under visse 
omstændigheder spille en dobbeltrolle som 
udbyder af centrale platformstjenester, 
hvormed der ydes en central 
platformstjeneste til dens erhvervsbrugere, 
samtidig med at der konkurreres med de 
samme erhvervsbrugere om levering af de 
samme eller lignende tjenester eller 
produkter til de samme slutbrugere. Under 
sådanne omstændigheder kan en 
gatekeeper udnytte sin dobbeltrolle til at 
anvende data, der er genereret fra 
erhvervsbrugernes transaktioner på den 
centrale platform, til fordel for sine egne 
tjenester, som tilbyder lignende tjenester til 
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dens erhvervsbrugere. Dette kan bl.a. være 
tilfældet, når en gatekeeper stiller en 
onlinemarkedsplads eller app-butik til 
rådighed for erhvervsbrugere, og samtidig 
tilbyder tjenester som onlineforhandler 
eller -udbyder af applikationssoftware til 
disse erhvervsbrugere. For at forhindre 
gatekeepere i nyde urimelig gavn af deres 
dobbeltrolle bør det sikres, at de afstår fra 
at anvende aggregerede eller ikke-
aggregerede data, som kan indeholde 
anonymiserede data og personoplysninger, 
der ikke er offentligt tilgængelige, til at 
tilbyde de samme tjenester som til deres 
erhvervsbrugere. Denne forpligtelse bør 
gælde for gatekeeperen som helhed, 
herunder, men ikke begrænset til, den 
forretningsenhed, der konkurrerer med 
erhvervsbrugerne af en central 
platformstjeneste.

dens erhvervsbrugere. Dette kan bl.a. være 
tilfældet, når en gatekeeper stiller en 
onlinemarkedsplads eller app-butik til 
rådighed for erhvervsbrugere, og samtidig 
tilbyder tjenester som onlineforhandler 
eller -udbyder af applikationssoftware til 
disse erhvervsbrugere. For at forhindre 
gatekeepere i nyde urimelig gavn af deres 
dobbeltrolle bør det sikres, at de afstår fra 
at anvende aggregerede eller ikke-
aggregerede data, som kan indeholde 
anonymiserede data og personoplysninger, 
som alene vedrører udbydere af centrale 
platformstjenesters områder, til at tilbyde 
de samme tjenester som til deres 
erhvervsbrugere. Denne forpligtelse bør 
gælde for gatekeeperen som helhed, 
herunder, men ikke begrænset til, den 
forretningsenhed, der konkurrerer med 
erhvervsbrugerne af en central 
platformstjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 80
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) En gatekeeper kan anvende 
forskellige midler til at fremme sine egne 
tjenester eller produkter på sin centrale 
platformstjeneste til skade for de samme 
eller lignende tjenester, som slutbrugerne 
kan opnå gennem tredjeparter. Dette kan 
bl.a. være tilfældet, når bestemte 
softwareapplikationer eller tjenester er 
installeret på forhånd af en gatekeeper. For 
at give slutbrugeren mulighed for at vælge 
bør gatekeeperne ikke forhindre 
slutbrugerne i at afinstallere 
softwareapplikationer, der allerede er 
installeret, på sin centrale platformstjeneste 
og dermed fremme deres egne 

(46) En gatekeeper kan anvende 
forskellige midler til at fremme sine egne 
tjenester eller produkter på sin centrale 
platformstjeneste til skade for de samme 
eller lignende tjenester, som slutbrugerne 
kan opnå gennem tredjeparter. Dette kan 
bl.a. være tilfældet, når bestemte 
softwareapplikationer eller tjenester er 
installeret på forhånd af en gatekeeper. For 
at give slutbrugeren mulighed for at vælge 
bør gatekeeperne ikke forhindre 
slutbrugerne i at afinstallere 
softwareapplikationer, der allerede er 
installeret, på sin centrale platformstjeneste 
og dermed fremme deres egne 
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softwareapplikationer. softwareapplikationer, og gatekeeperne 
bør tilbyde slutbrugere muligheden for at 
vælge softwareapplikationerne på sine 
centrale platforme, herunder en mulighed 
for indstillinger uden præinstalleret 
software, der ikke er nødvendig for deres 
platforms grundlæggende funktionalitet.

Or. en

Ændringsforslag 81
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) De regler, som gatekeeperne 
fastsætter for distribution af 
softwareapplikationer, kan i visse tilfælde 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
installere og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker på den 
pågældende gatekeepers operativsystemer 
eller hardware og begrænse slutbrugernes 
mulighed for at få adgang til disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der ikke er 
en del af den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester. Sådanne 
restriktioner kan begrænse muligheden for 
udviklere af softwareapplikationer for at 
anvende alternative distributionskanaler og 
slutbrugernes mulighed for at vælge 
mellem forskellige softwareapplikationer 
fra forskellige distributionskanaler og bør 
ikke være tilladt, da det anses for urimeligt 
og sandsynligvis vil svække den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester. For at sikre at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
gatekeeperens hardware eller 
operativsystems integritet i fare, kan den 
pågældende gatekeeper gennemføre 

(47) De regler, som gatekeeperne 
fastsætter for distribution af 
softwareapplikationer, kan i visse tilfælde 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
installere og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker på den 
pågældende gatekeepers operativsystemer 
eller hardware og begrænse slutbrugernes 
mulighed for at få adgang til disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der ikke er 
en del af den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester. Sådanne 
restriktioner kan begrænse muligheden for 
udviklere af softwareapplikationer for at 
anvende alternative distributionskanaler og 
slutbrugernes mulighed for at vælge 
mellem forskellige softwareapplikationer 
fra forskellige distributionskanaler og bør 
ikke være tilladt, da det anses for urimeligt 
og sandsynligvis vil svække den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester. For at sikre at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
gatekeeperens hardware eller 
operativsystems integritet i fare, kan den 
pågældende gatekeeper gennemføre 
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forholdsmæssige tekniske eller kontraktlige 
foranstaltninger for at nå dette mål, hvis 
gatekeeperen kan påvise, at sådanne 
foranstaltninger er nødvendige og 
berettigede, og at der ikke findes mindre 
indgribende midler til at sikre hardwarens 
eller operativsystemets integritet.

forholdsmæssige tekniske eller kontraktlige 
foranstaltninger for at nå dette mål, hvis 
gatekeeperen kan påvise, at sådanne 
foranstaltninger er nødvendige og 
berettigede, og at der ikke findes mindre 
indgribende midler til at sikre hardwarens 
eller operativsystemets integritet. Dette 
forbud mod at begrænse slutbrugeres 
mulighed for at installere og anvende 
eller tilgå 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
applikationsbutikker bør derfor heller 
ikke berøre gatekeeperes mulighed for at 
påtage sig det krævede ansvar i kampen 
mod ulovligt onlineindhold.

Or. en

Ændringsforslag 82
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) De regler, som gatekeeperne 
fastsætter for distribution af 
softwareapplikationer, kan i visse tilfælde 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
installere og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker på den 
pågældende gatekeepers operativsystemer 
eller hardware og begrænse slutbrugernes 
mulighed for at få adgang til disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der ikke er 
en del af den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester. Sådanne 
restriktioner kan begrænse muligheden for 
udviklere af softwareapplikationer for at 
anvende alternative distributionskanaler og 
slutbrugernes mulighed for at vælge 
mellem forskellige softwareapplikationer 
fra forskellige distributionskanaler og bør 
ikke være tilladt, da det anses for urimeligt 

(47) De regler, som gatekeeperne 
fastsætter for distribution af 
softwareapplikationer, kan i visse tilfælde 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
installere og anvende 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker på den 
pågældende gatekeepers operativsystemer 
eller hardware og begrænse slutbrugernes 
mulighed for at få adgang til disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker, der ikke er 
en del af den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester. Sådanne 
restriktioner kan begrænse muligheden for 
udviklere af softwareapplikationer for at 
anvende alternative distributionskanaler og 
slutbrugernes mulighed for af forskellige 
årsager at vælge mellem forskellige 
softwareapplikationer, der skal køre på 
platforme, fra forskellige 
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og sandsynligvis vil svække den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester. For at sikre at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
gatekeeperens hardware eller 
operativsystems integritet i fare, kan den 
pågældende gatekeeper gennemføre 
forholdsmæssige tekniske eller kontraktlige 
foranstaltninger for at nå dette mål, hvis 
gatekeeperen kan påvise, at sådanne 
foranstaltninger er nødvendige og 
berettigede, og at der ikke findes mindre 
indgribende midler til at sikre hardwarens 
eller operativsystemets integritet.

distributionskanaler og bør ikke være 
tilladt, da det anses for urimeligt og 
sandsynligvis vil svække den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester. For at sikre at 
tredjepartssoftwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ikke bringer 
gatekeeperens hardware eller 
operativsystems integritet i fare, kan den 
pågældende gatekeeper gennemføre 
forholdsmæssige tekniske eller kontraktlige 
foranstaltninger for at nå dette mål, hvis 
gatekeeperen kan påvise, at sådanne 
foranstaltninger er nødvendige og 
berettigede, og at der ikke findes mindre 
indgribende midler til at sikre hardwarens 
eller operativsystemets integritet.

Or. en

Ændringsforslag 83
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 
som også opererer på den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem 
erhvervsbrugere, som de samarbejder med 
eller har indgået særlige 
samarbejdsaftaler med, eller som de 
foretrækker af andre årsager uden 
relation til deres tjenestes faktiske 
relevans, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 
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der er rangeret i resultaterne fra 
onlinesøgemaskiner, eller som er delvist 
eller helt integreret i resultaterne i 
onlinesøgemaskinerne, grupper af 
resultater inden for et bestemt emne, der 
vises sammen med resultaterne fra en 
onlinesøgemaskine, som behandles eller 
anvendes af bestemte slutbrugere som en 
tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde 
omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester. Disse gatekeepere har følgelig 
mulighed for direkte at underminere den 
frie markedsadgang for disse produkter 
eller tjenester på disse centrale 
platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

som også formidles via den samme 
centrale platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
der er rangeret i eller på linje med 
resultaterne fra onlinesøgemaskiner, eller 
som er delvist eller helt integreret i 
søgeresultaterne fra 
onlinesøgemaskinerne, grupper af 
resultater inden for et bestemt emne, der 
vises sammen med resultaterne fra en 
onlinesøgemaskine, som af bestemte 
slutbrugere kan blive betragtet eller 
anvendt som en tjeneste, der er forskellig 
fra eller supplerer onlinesøgemaskinen. En 
sådan fordelagtig eller indbygget visning 
af en separat onlineformidlingstjeneste 
skal anses for at være favorisering, uanset 
om oplysningerne eller resultaterne i de 
favoriserede grupper med specificerede 
resultater også kan leveres af 
konkurrerende tjenester og derfor er 
rangeret på en ikkediskriminerende måde. 
Utilladelig begunstigelse finder også sted i 
softwareapplikationer, der distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads, eller produkter eller 
tjenester, som brugere ledes hen til på 
baggrund af en taleanmodning fra en 
slutbruger til en digital taleassistent. 
Under disse omstændigheder har 
gatekeeperen en dobbeltrolle som 
formidler for tredjepartsleverandører og 
som direkte udbyder af gatekeeperens 
produkter eller tjenester. Disse gatekeepere 
har følgelig mulighed for direkte at 
underminere den frie markedsadgang for 
disse produkter eller tjenester på disse 
centrale platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 
som også opererer på den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
der er rangeret i resultaterne fra 
onlinesøgemaskiner, eller som er delvist 
eller helt integreret i resultaterne i 
onlinesøgemaskinerne, grupper af 
resultater inden for et bestemt emne, der 
vises sammen med resultaterne fra en 
onlinesøgemaskine, som behandles eller 
anvendes af bestemte slutbrugere som en 
tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde 
omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 
som også bruger den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
der er rangeret i eller på linje med 
resultaterne fra onlinesøgemaskiner, eller 
som er delvist eller helt integreret i 
resultaterne i onlinesøgemaskinerne, 
grupper af resultater inden for et bestemt 
emne, der vises sammen med resultaterne 
fra en onlinesøgemaskine, som muligvis 
behandles eller anvendes af bestemte 
slutbrugere som en tjeneste, der er 
forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. En sådan fordelagtig 
eller indbygget visning af en separat 
onlineformidlingstjeneste bør anses for at 
være favorisering, uanset om 
oplysningerne eller resultaterne i de 
favoriserede grupper med specificerede 
resultater også kan leveres af 
konkurrerende tjenester og som følge 
heraf er rangeret på en 
ikkediskriminerende måde. Andre tilfælde 
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dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester. Disse gatekeepere har følgelig 
mulighed for direkte at underminere den 
frie markedsadgang for disse produkter 
eller tjenester på disse centrale 
platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester, hvilket potentielt kan føre til en 
interessekonflikt. Disse gatekeepere har 
følgelig mulighed for direkte at 
underminere den frie markedsadgang for 
disse produkter eller tjenester på disse 
centrale platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 85
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering, 
i modsætning til tredjeparters produkter, 

(48) Gatekeepere er ofte integreret 
vertikalt og tilbyder bestemte produkter 
eller tjenester til slutbrugere via deres egne 
centrale platformstjenester eller gennem en 
erhvervsbruger, over hvem de udøver 
kontrol, hvilket ofte fører til 
interessekonflikter. Dette kan bl.a. være 
situationer, hvor en gatekeeper tilbyder 
sine egne onlineformidlingstjenester via en 
onlinesøgemaskine. Når disse produkter 
eller tjenester tilbydes på den centrale 
platformstjeneste, kan gatekeeperne 
forbeholde sig en bedre stilling i forhold til 
deres egne udbud med hensyn til rangering 
eller favorisere sig selv via andre 
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som også opererer på den samme centrale 
platformstjeneste. Dette kan f.eks. 
forekomme for produkter eller tjenester, 
herunder andre centrale platformstjenester, 
der er rangeret i resultaterne fra 
onlinesøgemaskiner, eller som er delvist 
eller helt integreret i resultaterne i 
onlinesøgemaskinerne, grupper af 
resultater inden for et bestemt emne, der 
vises sammen med resultaterne fra en 
onlinesøgemaskine, som behandles eller 
anvendes af bestemte slutbrugere som en 
tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer 
onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde 
omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads. Under disse 
omstændigheder har gatekeeperen en 
dobbeltrolle som formidler for 
tredjepartsleverandører og som direkte 
udbyder af gatekeeperens produkter eller 
tjenester. Disse gatekeepere har følgelig 
mulighed for direkte at underminere den 
frie markedsadgang for disse produkter 
eller tjenester på disse centrale 
platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

indstillinger, i modsætning til tredjeparters 
produkter, som også opererer på den 
samme centrale platformstjeneste. Dette 
kan f.eks. forekomme for produkter eller 
tjenester, herunder andre centrale 
platformstjenester, der er rangeret i 
resultaterne fra onlinesøgemaskiner, eller 
som er delvist eller helt integreret i 
resultaterne i onlinesøgemaskinerne, 
grupper af resultater inden for et bestemt 
emne, der vises sammen med resultaterne 
fra en onlinesøgemaskine, som behandles 
eller anvendes af bestemte slutbrugere som 
en tjeneste, der er forskellig fra eller 
supplerer onlinesøgemaskinen. Andre 
tilfælde omfatter softwareapplikationer, der 
distribueres via 
softwareapplikationsbutikker, eller 
produkter eller tjenester, som har fået en 
fremtrædende placering eller visning i et 
newsfeed på et socialt medie, eller 
produkter eller tjenester, der er rangeret i 
søgeresultater eller vises på en 
onlinemarkedsplads, eller produkter eller 
tjenester, som brugere ledes hen til på 
baggrund af en anmodning til en digital 
taleassistent. Under disse omstændigheder 
har gatekeeperen en dobbeltrolle som 
formidler for tredjepartsleverandører og 
som direkte udbyder af gatekeeperens 
produkter eller tjenester. Disse gatekeepere 
har følgelig mulighed for direkte at 
underminere den frie markedsadgang for 
disse produkter eller tjenester på disse 
centrale platformstjenester til skade for 
erhvervsbrugere, der ikke er under 
gatekeeperens kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 86
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Betragtning 49
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke deltage i nogen som 
helst form for forskelsbehandling eller 
særbehandling i forhold til rangering på 
den centrale platformstjeneste, enten via 
retslige, kommercielle eller tekniske 
hjælpemidler, til fordel for produkter eller 
tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder 
eller via en erhvervsbruger, over hvem 
gatekeeperen udøver kontrol. For at sikre at 
denne forpligtelse gælder, bør det også 
sikres, at de betingelser, der gælder for 
sådan rangering, generelt også er rimelig. 
Rangering omfatter i denne forbindelse alle 
former for relativ fremtrædende placering, 
herunder visning, vurdering, links eller 
stemmeresultater. For at sikre at denne 
forpligtelse gælder og ikke kan omgås, bør 
den også gælde for enhver foranstaltning, 
der kan have en tilsvarende effekt på 
forskels- eller særbehandlingen i 
rangeringen. De retningslinjer, der er 
vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning 
(EU) 2019/1150, bør også fremme 
gennemførelsen og håndhævelsen af denne 
forpligtelse34.

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke delvist eller helt 
integrere sådanne særlige produkter eller 
tjenester i onlinesøgemaskiners resultater 
eller grupper af resultater. Gatekeeperen 
kan dog rangere sine produkter eller 
tjenester, forudsat at den ikke deltager i 
nogen som helst form for 
forskelsbehandling eller særbehandling i 
forhold til rangering på den centrale 
platformstjeneste, enten via retslige, 
kommercielle eller tekniske hjælpemidler, 
til fordel for produkter eller tjenester, som 
gatekeeperen selv tilbyder eller via en 
erhvervsbruger, over hvem gatekeeperen 
enten udøver kontrol eller samarbejder 
med eller foretrækker af andre årsager. 
Navnlig i tilfælde, hvor en gatekeepers 
side med onlinesøgemaskineresultater 
indeholder rangeringen af særskilte 
produkter eller tjenester, skal tredjeparter 
gives lige mulighed for at rangere deres 
produkt eller tjeneste i samme format og 
på samme vilkår og betingelser. Såfremt 
dette sker mod betaling af vederlag, skal 
gatekeeperens særskilte produkt eller 
tjeneste behandles som en separat 
kommerciel enhed og være kommercielt 
levedygtig som en enkeltstående tjeneste, 
der udbydes uden for gatekeeperens 
centrale platformstjeneste, for at undgå 
eventuelle interessekonflikter. For at sikre 
at denne forpligtelse gælder, bør det også 
sikres, at de betingelser, der gælder for 
sådan rangering, generelt også er rimelig, 
samt at erhvervsbrugere har samme 
adgang som gatekeeperen til alle 
oplysninger, der stammer fra rangeringen 
eller andre konkurrencerelevante aspekter 
i relation til deres respektive produkter 
eller tjenester. Rangering omfatter i denne 
forbindelse alle former for relativ 
fremtrædende placering, herunder bl.a. 
rækkefølge, grafik, visning, vurdering, 
links eller stemmeresultater. Det bør 
navnlig, og med hensyn til digitale 
taleassistenter, sikres, at rangeringen af 
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produkter og tjenester og dermed det 
typisk eneste svar på en brugers 
taleanmodning afspejler denne 
anmodning nøjagtigt og upartisk. For at 
sikre at denne forpligtelse gælder og ikke 
kan omgås, bør den også gælde for enhver 
foranstaltning, der kan have en tilsvarende 
effekt på forskels- eller særbehandlingen i 
rangeringen. En sådan tilsvarende 
virkning kan eksempelvis opnås ved hjælp 
af formater, der anvendes af brugere på 
lignende måde på gatekeeperens eller 
tredjeparternes 
onlineformidlingstjenester, eller som på 
tilsvarende vis er gavnlige for 
gatekeeperen med hensyn til 
særbehandlingen i selve rangeringen 
(f.eks. i form af finansielle fordele, 
brugeradgang/-trafik eller dataadgang). 
De retningslinjer, der er vedtaget i henhold 
til artikel 5 i forordning (EU) 2019/1150, 
bør også fremme gennemførelsen og 
håndhævelsen af denne forpligtelse34.

_________________ _________________
34 Kommissionens meddelelse: 
Retningslinjer for gennemsigtighed i 
rangordningen i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).

34 Kommissionens meddelelse: 
Retningslinjer for gennemsigtighed i 
rangordningen i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 87
Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke deltage i nogen som 
helst form for forskelsbehandling eller 
særbehandling i forhold til rangering på 
den centrale platformstjeneste, enten via 
retslige, kommercielle eller tekniske 

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke deltage i nogen som 
helst form for forskelsbehandling eller 
særbehandling i forhold til rangering, 
visning eller generering af integrerede 
resultater på den centrale 
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hjælpemidler, til fordel for produkter eller 
tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder 
eller via en erhvervsbruger, over hvem 
gatekeeperen udøver kontrol. For at sikre at 
denne forpligtelse gælder, bør det også 
sikres, at de betingelser, der gælder for 
sådan rangering, generelt også er rimelig. 
Rangering omfatter i denne forbindelse alle 
former for relativ fremtrædende placering, 
herunder visning, vurdering, links eller 
stemmeresultater. For at sikre at denne 
forpligtelse gælder og ikke kan omgås, bør 
den også gælde for enhver foranstaltning, 
der kan have en tilsvarende effekt på 
forskels- eller særbehandlingen i 
rangeringen. De retningslinjer, der er 
vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning 
(EU) 2019/1150, bør også fremme 
gennemførelsen og håndhævelsen af denne 
forpligtelse34.

platformstjeneste, enten via retslige, 
kommercielle eller tekniske hjælpemidler, 
til fordel for produkter eller tjenester, som 
gatekeeperen selv tilbyder eller via en 
erhvervsbruger, over hvem gatekeeperen 
udøver kontrol. Gatekeeperen bør afstå fra 
at pålægge mekanismer eller betingelser, 
der gør indsamlingen og kombinationen 
af relevante data fra slutbrugere eller 
indhentningen af samtykke til en 
erhvervsbrugers anvendelse af sådanne 
data med henblik på at levere 
interessebaseret annoncering på en 
central platformstjeneste mere byrdefuld 
eller vanskelig, hvis erhvervsbrugeren 
overholder alle lovkrav til sådan 
annoncering, navnlig i henhold til 
forordning (EU) 2016/679. Gatekeeperen 
bør også sikre fuldstændig 
offentliggørelse og gennemsigtighed for 
parametrene og de i forbindelse med 
beslutningstagning anvendte data, 
udførelse og præstationsmåleværktøjernes 
målinger, navnlig med hensyn til 
annoncefortegnelser og -tjenester, der er 
ejet af gatekeeperen, i relation til 
annoncefortegnelser og 
formidlingstjenester, som er ejet af andre 
udgivere eller tjenesteudbydere forbundne 
med gatekeeperens platform. For at sikre 
at denne forpligtelse gælder, bør det også 
sikres, at de betingelser, der gælder for 
sådan rangering, visning eller integrerede 
resultater, er rimelig. Rangering omfatter i 
denne forbindelse alle former for relativ 
fremtrædende placering, herunder 
vurdering, links eller stemmeresultater. For 
at sikre at denne forpligtelse gælder og 
ikke kan omgås, bør den også gælde for 
enhver foranstaltning, der kan have en 
tilsvarende effekt på forskels- eller 
særbehandlingen i rangeringen. De 
retningslinjer, der er vedtaget i henhold til 
artikel 5 i forordning (EU) 2019/1150, bør 
også fremme gennemførelsen og 
håndhævelsen af denne forpligtelse34.

_________________ _________________
34 Kommissionens meddelelse: 34 Kommissionens meddelelse: 
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Retningslinjer for gennemsigtighed i 
rangordningen i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).

Retningslinjer for gennemsigtighed i 
rangordningen i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 88
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke deltage i nogen som 
helst form for forskelsbehandling eller 
særbehandling i forhold til rangering på 
den centrale platformstjeneste, enten via 
retslige, kommercielle eller tekniske 
hjælpemidler, til fordel for produkter eller 
tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder 
eller via en erhvervsbruger, over hvem 
gatekeeperen udøver kontrol. For at sikre 
at denne forpligtelse gælder, bør det også 
sikres, at de betingelser, der gælder for 
sådan rangering, generelt også er rimelig. 
Rangering omfatter i denne forbindelse alle 
former for relativ fremtrædende placering, 
herunder visning, vurdering, links eller 
stemmeresultater. For at sikre at denne 
forpligtelse gælder og ikke kan omgås, bør 
den også gælde for enhver foranstaltning, 
der kan have en tilsvarende effekt på 
forskels- eller særbehandlingen i 
rangeringen. De retningslinjer, der er 
vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning 
(EU) 2019/1150, bør også fremme 
gennemførelsen og håndhævelsen af denne 
forpligtelse34.

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke deltage i nogen som 
helst form for forskelsbehandling eller 
særbehandling i forhold til rangering på 
den centrale platformstjeneste, enten via 
retslige, kommercielle eller tekniske 
hjælpemidler, til fordel for produkter eller 
tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder 
eller via en erhvervsbruger, som 
gatekeeperen samarbejder med. For at 
sikre at denne forpligtelse gælder, bør det 
også sikres, at de betingelser, der gælder 
for sådan rangering, generelt også er 
rimelig, og at gatekeeperens egne 
produkter eller tjenester ikke har bedre 
adgang til oplysninger om rangeringen 
eller andre konkurrencerelevante aspekter 
end tredjeparters produkter og tjenester. 
Rangering omfatter i denne forbindelse alle 
former for relativ fremtrædende placering, 
herunder bl.a. rækkefølge, grafik, visning, 
vurdering, links eller stemmeresultater. For 
at sikre at denne forpligtelse gælder og 
ikke kan omgås, bør den også gælde for 
enhver foranstaltning, der kan have en 
tilsvarende effekt på forskels- eller 
særbehandlingen i rangeringen. En sådan 
tilsvarende effekt kan eksempelvis opnås 
ved hjælp af formater, der anvendes på 
lignende måde af brugere på 
gatekeeperens eller tredjeparternes 
onlineformidlingstjenester, eller som på 
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tilsvarende vis er gavnlige for 
gatekeeperen med hensyn til 
særbehandlingen i selve rangeringen 
(f.eks. i form af finansielle fordele, 
brugeradgang/-trafik eller dataadgang). 
De retningslinjer, der er vedtaget i henhold 
til artikel 5 i forordning (EU) 2019/1150, 
bør også fremme gennemførelsen og 
håndhævelsen af denne forpligtelse.

_________________
34 Kommissionens meddelelse: 
Retningslinjer for gennemsigtighed i 
rangordningen i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 89
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke deltage i nogen som 
helst form for forskelsbehandling eller 
særbehandling i forhold til rangering på 
den centrale platformstjeneste, enten via 
retslige, kommercielle eller tekniske 
hjælpemidler, til fordel for produkter eller 
tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder 
eller via en erhvervsbruger, over hvem 
gatekeeperen udøver kontrol. For at sikre at 
denne forpligtelse gælder, bør det også 
sikres, at de betingelser, der gælder for 
sådan rangering, generelt også er rimelig. 
Rangering omfatter i denne forbindelse alle 
former for relativ fremtrædende placering, 
herunder visning, vurdering, links eller 
stemmeresultater. For at sikre at denne 
forpligtelse gælder og ikke kan omgås, bør 
den også gælde for enhver foranstaltning, 
der kan have en tilsvarende effekt på 

(49) I sådanne situationer bør 
gatekeeperen ikke deltage i nogen som 
helst form for forskelsbehandling eller 
særbehandling i forhold til rangering eller 
via andre indstillinger på den centrale 
platformstjeneste, enten via retslige, 
kommercielle eller tekniske hjælpemidler, 
til fordel for produkter eller tjenester, som 
gatekeeperen selv tilbyder eller via en 
erhvervsbruger, over hvem gatekeeperen 
udøver kontrol. For at sikre at denne 
forpligtelse gælder, bør det også sikres, at 
de betingelser, der gælder for sådan 
rangering og andre relevante indstillinger, 
generelt også er rimelig og 
ikkediskriminerende. Rangering omfatter i 
denne forbindelse alle former for relativ 
fremtrædende placering, herunder visning, 
vurdering, links eller stemmeresultater. For 
at sikre at denne forpligtelse gælder og 
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forskels- eller særbehandlingen i 
rangeringen. De retningslinjer, der er 
vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning 
(EU) 2019/1150, bør også fremme 
gennemførelsen og håndhævelsen af denne 
forpligtelse34.

ikke kan omgås, bør den også gælde for 
alle andre foranstaltninger og 
indstillinger, der kan have en tilsvarende 
effekt på forskels- eller særbehandlingen i 
rangeringen. De retningslinjer, der er 
vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning 
(EU) 2019/1150, bør også fremme 
gennemførelsen og håndhævelsen af denne 
forpligtelse34.

_________________ _________________
34 Kommissionens meddelelse: 
Retningslinjer for gennemsigtighed i 
rangordningen i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).

34 Kommissionens meddelelse: 
Retningslinjer for gennemsigtighed i 
rangordningen i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 90
Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Gatekeepere bør ikke begrænse 
eller forhindre slutbrugernes frie valg ved 
at gøre det teknisk umuligt at skifte over til 
eller abonnere på andre 
softwareapplikationer og tjenester. Dette 
vil give flere udbydere mulighed for at 
tilbyde deres tjenester, og dermed i sidste 
ende give slutbrugeren flere 
valgmuligheder. Gatekeepere bør sikre, at 
der er frit valg, uanset om de er 
producenter af den hardware, hvormed 
sådanne softwareapplikationer eller 
tjenester tilgås, og bør ikke opstille 
kunstige tekniske barrierer for at gøre det 
umuligt eller uladsiggørligt at foretage et 
sådant skift. Den blotte medtagelse af et 
bestemt produkt eller tjeneste til 
forbrugere, herunder i form af 
præinstallation, samt forbedring af 
udbuddet til slutbrugere, såsom 

(50) Gatekeepere bør ikke begrænse 
eller forhindre slutbrugernes frie valg ved 
at gøre det teknisk umuligt at skifte over 
til, installere, effektivt anvende eller 
abonnere på andre, herunder tredjeparters, 
softwareapplikationer og tjenester. Dette 
vil give flere udbydere mulighed for at 
tilbyde deres tjenester, og dermed i sidste 
ende give slutbrugeren flere 
valgmuligheder. Gatekeepere bør sikre, at 
der er frit valg, uanset om de er 
producenter af den hardware, hvormed 
sådanne softwareapplikationer eller 
tjenester tilgås, og bør ikke opstille 
kunstige tekniske barrierer for at gøre det 
umuligt eller uladsiggørligt at foretage et 
sådant skift, installation eller anvendelse.
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prisnedsættelser eller bedre kvalitet, skal 
ikke forstås således, at det udgør en 
forbudt hindring for at skifte.

Or. en

Ændringsforslag 91
Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Gatekeepere kan hindre 
slutbrugernes mulighed for adgang til 
onlineindhold og -tjenester, herunder 
softwareapplikationer. Derfor bør der 
fastlægges regler for at sikre, at 
slutbrugernes ret til et åbent internet ikke 
bringes i fare af gatekeepernes adfærd. 
Gatekeepere kan også rent teknisk 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem forskellige udbydere af 
internetadgangstjenester, navnlig gennem 
deres kontrol over operativsystemer eller 
hardware. Dette fordrejer de lige 
konkurrenceforhold for 
internetadgangstjenester og skader i sidste 
ende slutbrugerne. Det bør derfor sikres, at 
gatekeepere ikke begrænser slutbrugernes 
muligheder for valg af udbyder af 
internetadgangstjeneste.

(51) Gatekeepere kan hindre 
slutbrugernes mulighed for adgang til 
onlineindhold og -tjenester, herunder 
softwareapplikationer. Derfor bør der 
fastlægges regler for at sikre, at 
slutbrugernes ret til et åbent internet ikke 
bringes i fare af gatekeepernes adfærd. 
Gatekeepere kan også rent teknisk 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem forskellige udbydere af 
internetadgangstjenester, navnlig gennem 
deres kontrol over operativsystemer eller 
hardware. Dette fordrejer de lige 
konkurrenceforhold for 
internetadgangstjenester og skader i sidste 
ende slutbrugerne. Det bør derfor sikres, at 
gatekeepere ikke uberettiget begrænser 
slutbrugernes muligheder for valg af 
udbyder af internetadgangstjeneste eller 
diskriminerer mod slutbrugernes 
anvendelse af anden software såsom 
eksempelvis oprettelse af et virtuelt privat 
netværk for at skjule eller ændre deres 
internetprotokol.

Or. en

Ændringsforslag 92
Victor Negrescu

Forslag til forordning
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Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) Interoperabilitet skal også sikres i 
relation til meddelelser og sociale 
medietjenester, således at brugerne får 
mulighed for at flytte fra en platform til 
en anden, uden at de mister deres data og 
kontaktpersoner.

Or. en

Ændringsforslag 93
Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Dette 
medfører ofte, at annoncører og udgivere 
mangler oplysninger om effekten af en 
bestemt reklame. For yderligere at fremme 
rimeligheden, gennemsigtigheden og 
åbenheden for onlinereklametjenester, der 
udpeges i henhold til denne forordning, 
samt dem, der er fuldt integreret med andre 
centrale platformstjenester fra den samme 
udbyder, bør de udpegede gatekeepere give 
annoncører og udgivere, når der anmodes 
derom, gratis adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer og til de 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
annoncører, reklamebureauer, der handler 
på vegne af en virksomhed, som indrykker 
annoncer, samt udgivere kan foretage en 
uafhængig verifikation af leveringen af de 
relevante onlinereklametjenester.

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Dette 
medfører ofte, at annoncører og udgivere 
mangler oplysninger om effekten af en 
bestemt reklame. For yderligere at fremme 
rimeligheden, gennemsigtigheden og 
åbenheden for onlinereklametjenester, der 
udpeges i henhold til denne forordning, 
samt dem, der er fuldt integreret med andre 
centrale platformstjenester fra den samme 
udbyder, bør de udpegede gatekeepere give 
annoncører og udgivere, når der anmodes 
derom, gratis adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer og til de 
oplysninger, som er nødvendige, herunder 
de af annonceteknologiske 
platformstjenester anvendte kriterier 
såsom prisfastsættelsesmekanismer, 
reklameauktioner og deres vægtning samt 
de af annoncebørser opkrævede gebyrer, 
for, at annoncører, reklamebureauer, der 
handler på vegne af en virksomhed, som 
indrykker annoncer, samt udgivere kan 
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foretage en uafhængig verifikation af 
leveringen af de relevante 
onlinereklametjenester.

Or. en

Ændringsforslag 94
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Dette 
medfører ofte, at annoncører og udgivere 
mangler oplysninger om effekten af en 
bestemt reklame. For yderligere at fremme 
rimeligheden, gennemsigtigheden og 
åbenheden for onlinereklametjenester, der 
udpeges i henhold til denne forordning, 
samt dem, der er fuldt integreret med andre 
centrale platformstjenester fra den samme 
udbyder, bør de udpegede gatekeepere give 
annoncører og udgivere, når der anmodes 
derom, gratis adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer og til de 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
annoncører, reklamebureauer, der handler 
på vegne af en virksomhed, som indrykker 
annoncer, samt udgivere kan foretage en 
uafhængig verifikation af leveringen af de 
relevante onlinereklametjenester.

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder målrettede 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
der er baseret på kontekstuelle 
oplysninger, herunder både annoncører og 
udgivere, er ofte uigennemsigtige og 
uklare. Dette medfører ofte, at annoncører 
og udgivere mangler oplysninger om 
effekten af en bestemt reklame. For 
yderligere at fremme rimeligheden, 
gennemsigtigheden og åbenheden for 
onlinereklametjenester, der udpeges i 
henhold til denne forordning, samt dem, 
der er fuldt integreret med andre centrale 
platformstjenester fra den samme udbyder, 
bør de udpegede gatekeepere give 
annoncører og udgivere, når der anmodes 
derom, gratis adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer med sigte på 
målrettet digital annoncering, som er 
baseret på kontekstuelle oplysninger, og 
til de oplysninger, som er nødvendige for, 
at annoncører, reklamebureauer, der 
handler på vegne af en virksomhed, som 
indrykker annoncer, samt udgivere kan 
foretage en uafhængig verifikation af 
leveringen af de relevante 
onlinereklametjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Dette 
medfører ofte, at annoncører og udgivere 
mangler oplysninger om effekten af en 
bestemt reklame. For yderligere at fremme 
rimeligheden, gennemsigtigheden og 
åbenheden for onlinereklametjenester, der 
udpeges i henhold til denne forordning, 
samt dem, der er fuldt integreret med andre 
centrale platformstjenester fra den samme 
udbyder, bør de udpegede gatekeepere give 
annoncører og udgivere, når der anmodes 
derom, gratis adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer og til de 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
annoncører, reklamebureauer, der handler 
på vegne af en virksomhed, som indrykker 
annoncer, samt udgivere kan foretage en 
uafhængig verifikation af leveringen af de 
relevante onlinereklametjenester.

(53) De betingelser, hvorunder 
gatekeepere udbyder 
onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, 
herunder både annoncører og udgivere, er 
ofte uigennemsigtige og uklare. Dette 
medfører ofte, at annoncører og udgivere 
mangler oplysninger om effekten af en 
bestemt reklame. For yderligere at fremme 
rimeligheden, gennemsigtigheden og 
åbenheden for onlinereklametjenester, der 
udpeges i henhold til denne forordning, 
samt dem, der er fuldt integreret med andre 
centrale platformstjenester fra den samme 
udbyder, bør de udpegede gatekeepere give 
annoncører og udgivere, når der anmodes 
derom, gratis adgang til gatekeeperens 
præstationsmåleværktøjer og til 
granulerede oplysninger, som er 
nødvendige for, at annoncører, 
reklamebureauer, der handler på vegne af 
en virksomhed, som indrykker annoncer, 
samt udgivere kan foretage en uafhængig 
verifikation af leveringen af de relevante 
onlinereklametjenester.

Or. en

Ændringsforslag 96
Victor Negrescu

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Gatekeepere drager fordel af 
adgang til store mængder data, som de 
indsamler, når de udbyder centrale 
platformstjenester og andre digitale 

(54) Gatekeepere drager fordel af 
adgang til store mængder data, som de 
indsamler, når de udbyder centrale 
platformstjenester og andre digitale 
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tjenester. For at sikre at gatekeeperne ikke 
svækker den frie markedsadgang for 
centrale platformstjenester samt 
innovationspotentialet for den dynamiske 
digitale sektor ved at begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for at få 
overført deres data, bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere have effektiv og øjeblikkelig 
adgang til de data, de har stillet til rådighed 
eller genereret i forbindelse med deres brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart 
format. Dette bør også gælde for alle andre 
data på forskellige aggregeringsniveauer, 
der kan være nødvendige for effektivt at 
muliggøre sådan dataportabilitet. Det bør 
også sikres, at erhvervsbrugere og 
slutbrugere kan få overført disse data 
effektivt i realtid, f.eks. gennem 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
af høj kvalitet. Fremme af switching eller 
multihoming burde igen medføre flere 
valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
innovation.

tjenester. For at sikre at gatekeeperne ikke 
svækker den frie markedsadgang for 
centrale platformstjenester samt 
innovationspotentialet for den dynamiske 
digitale sektor ved at begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for at få 
overført deres data, bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere have effektiv og øjeblikkelig 
adgang til de data, de har stillet til rådighed 
eller genereret i forbindelse med deres brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart 
format. Dette bør også gælde for alle andre 
data på forskellige aggregeringsniveauer, 
der kan være nødvendige for effektivt at 
muliggøre sådan dataportabilitet. Det bør 
også sikres, at erhvervsbrugere og 
slutbrugere kan få overført disse data 
effektivt i realtid, f.eks. gennem 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
af høj kvalitet. Fremme af switching eller 
multihoming burde igen medføre flere 
valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
innovation. Disse rettigheder til 
portabilitet vil give brugerne ret til at tilgå 
og overføre deres data fra de platforme, 
hvor de befinder sig.

Or. en

Ændringsforslag 97
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Gatekeepere drager fordel af 
adgang til store mængder data, som de 
indsamler, når de udbyder centrale 
platformstjenester og andre digitale 
tjenester. For at sikre at gatekeeperne ikke 
svækker den frie markedsadgang for 

(54) Gatekeepere drager fordel af 
adgang til store mængder data, som de 
indsamler, når de udbyder centrale 
platformstjenester og andre digitale 
tjenester. For at sikre at gatekeeperne ikke 
svækker den frie markedsadgang for 
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centrale platformstjenester samt 
innovationspotentialet for den dynamiske 
digitale sektor ved at begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for at få 
overført deres data, bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere have effektiv og øjeblikkelig 
adgang til de data, de har stillet til rådighed 
eller genereret i forbindelse med deres brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart 
format. Dette bør også gælde for alle andre 
data på forskellige aggregeringsniveauer, 
der kan være nødvendige for effektivt at 
muliggøre sådan dataportabilitet. Det bør 
også sikres, at erhvervsbrugere og 
slutbrugere kan få overført disse data 
effektivt i realtid, f.eks. gennem 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
af høj kvalitet. Fremme af switching eller 
multihoming burde igen medføre flere 
valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
innovation.

centrale platformstjenester samt 
innovationspotentialet for den dynamiske 
digitale sektor ved at begrænse 
erhvervsbrugernes mulighed for at få 
overført deres data, bør erhvervsbrugere og 
slutbrugere have effektiv, vederlagsfri og 
øjeblikkelig adgang til de data, de har 
stillet til rådighed eller genereret i 
forbindelse med deres brug af 
gatekeeperens centrale platformstjenester i 
et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format. Dette bør også 
gælde for alle andre data på forskellige 
aggregeringsniveauer, der kan være 
nødvendige for effektivt at muliggøre 
sådan dataportabilitet. Det bør også sikres, 
at erhvervsbrugere og slutbrugere kan få 
overført disse data effektivt i realtid, f.eks. 
gennem 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
af høj kvalitet. Fremme af switching eller 
multihoming burde igen medføre flere 
valgmuligheder for erhvervsbrugere og 
slutbrugere og være et incitament for 
gatekeepere og erhvervsbrugere til 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 98
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Erhvervsbrugere, der bruger store 
centrale platformstjenester fra gatekeepere 
og slutbrugere til disse erhvervsbrugere, 
leverer og genererer en stor mængde data, 
herunder data udledt af sådan brug. For 
at sikre at erhvervsbrugere har adgang til 
de relevante data, der genereres heraf, bør 
gatekeeperen på deres anmodning give 
uhindret adgang, uden beregning, til 
sådanne data. Sådan adgang bør også gives 

(55) Erhvervsbrugere, der bruger store 
centrale platformstjenester fra gatekeepere 
og slutbrugere til disse erhvervsbrugere, 
leverer og genererer en stor mængde data. 
For at sikre at erhvervsbrugere har adgang 
til de relevante data, der genereres heraf, 
bør gatekeeperen på deres anmodning give 
uhindret adgang, uden beregning, til andre 
aggregerede data end personoplysninger. 
Sådan adgang bør også gives til 
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til tredjeparter, der er kontraheret af 
erhvervsbrugeren, og som fungerer som 
behandler af disse data for 
erhvervsbrugeren. Data, som leveres eller 
genereres af de samme erhvervsbrugere 
og de samme slutbrugere til disse 
erhvervsbrugere i forbindelse med andre 
tjenester, der leveres af den samme 
gatekeeper, kan være berørt, når dette er 
uløseligt forbundet med den relevante 
anmodning. Derfor bør en gatekeeper 
ikke anlægge nogen kontraktlige eller 
andre begrænsninger for at forhindre 
erhvervsbrugere i at få adgang til 
relevante data og bør give 
erhvervsbrugere mulighed for at indhente 
samtykke fra deres slutbrugere til at tilgå 
og hente sådanne data, hvor et sådant 
samtykke er påkrævet i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 og direktiv 
2002/58/EF. Gatekeepere bør også fremme 
adgang til disse data i realtid ved hjælp af 
passende tekniske foranstaltninger, som 
f.eks. gennem indførelse af 
programmeringsgrænseflader for 
applikationer af høj kvalitet.

tredjeparter, der er kontraheret af 
erhvervsbrugeren, og som fungerer som 
behandler af disse data for 
erhvervsbrugeren. Gatekeepere bør også 
fremme adgang til disse data i realtid ved 
hjælp af passende tekniske 
foranstaltninger, som f.eks. gennem 
indførelse af programmeringsgrænseflader 
for applikationer af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 99
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Værdien af onlinesøgemaskiner for 
deres respektive erhvervsbrugere og 
slutbrugere stiger, i takt med at det samlede 
antal brugere stiger. Udbydere af 
onlinesøgemaskiner indsamler og gemmer 
aggregerede datasæt med oplysninger om, 
hvad brugerne har søgt efter, og hvordan 
de har interageret med de resultater, de har 
fået. Udbydere af 
onlinesøgemaskinetjenester indsamler 

(56) Værdien af onlinesøgemaskiner for 
deres respektive erhvervsbrugere og 
slutbrugere stiger, i takt med at det samlede 
antal brugere stiger. Udbydere af 
onlinesøgemaskiner indsamler og gemmer 
aggregerede datasæt med oplysninger om, 
hvad brugerne har søgt efter, og hvordan 
de har interageret med de resultater, de har 
fået. Udbydere af 
onlinesøgemaskinetjenester indsamler 
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disse data fra søgninger, der er foretaget på 
deres egen onlinesøgemaskinetjeneste og, 
hvis det er relevant, søgninger, der er 
fortaget på platforme tilhørende deres 
kommercielle partnere i tidligere led. 
Gatekeepernes adgang til sådanne data om 
rangering, forespørgsel, klik og vis er en 
vigtig hindring for markedsadgang og 
ekspansion, hvilket svækker den frie 
markedsadgang for 
onlinesøgemaskinetjenester. Gatekeepere 
bør derfor være forpligtede til at give 
adgang, på retfærdige, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår, til disse data 
om rangering, forespørgsel, klik og vis i 
relation til gratis og betalt søgning, som 
genereres af forbrugerne på 
onlinesøgemaskinetjenester, til andre 
udbydere af sådanne tjenester, således at 
disse tredjepartsleverandører kan optimere 
deres tjenester og gøre indsigelser mod de 
relevante centrale platformstjenester. 
Sådan adgang bør også gives til 
tredjeparter, der er kontraheret af en 
søgemaskineudbyder, og som fungerer som 
behandlere af disse data for søgemaskinen. 
Når en gatekeeper giver adgang til sine 
søgedata, bør gatekeeperen sikre 
beskyttelse af slutbrugernes 
personoplysninger med passende midler 
uden at forringe kvaliteten eller 
anvendeligheden af dataene betydeligt.

disse data fra søgninger, der er foretaget på 
deres egen onlinesøgemaskinetjeneste og, 
hvis det er relevant, søgninger, der er 
fortaget på platforme tilhørende deres 
kommercielle partnere i tidligere led. 
Gatekeepernes adgang til sådanne data om 
rangering, forespørgsel, klik og vis er en 
vigtig hindring for markedsadgang og 
ekspansion, hvilket svækker den frie 
markedsadgang for 
onlinesøgemaskinetjenester. Gatekeepere 
bør derfor være forpligtede til at give 
adgang, på retfærdige, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår, til disse data 
om rangering, forespørgsel, klik og vis i 
relation til gratis og betalt søgning, som 
genereres af forbrugerne på 
onlinesøgemaskinetjenester, til andre 
udbydere af sådanne tjenester, således at 
disse tredjepartsleverandører kan optimere 
deres tjenester og gøre indsigelser mod de 
relevante centrale platformstjenester. 
Sådan adgang bør også gives til 
tredjeparter, der er kontraheret af en 
søgemaskineudbyder, og som fungerer som 
behandlere af disse data for søgemaskinen. 
Når en gatekeeper giver adgang til sine 
søgedata, bør gatekeeperen sikre 
beskyttelse af slutbrugernes 
personoplysninger med passende midler 
uden at forringe kvaliteten eller 
anvendeligheden af dataene betydeligt. 
Gatekeeperen bør kunne påvise, at data 
vedrørende anonymiserede forespørgsler, 
klik og visninger er blevet testet på 
tilstrækkelig vis med hensyn til risici for 
genidentifikation.

Or. en

Ændringsforslag 100
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 57
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 

(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
onlinesøgemaskiner og sociale 
onlinenetværkstjenester, fungerer som en 
vigtig gateway for erhvervsbrugere, der 
forsøger at nå ud til slutbrugere, hvilket 
kan have en negativ virkning på 
slutbrugeres ret til at modtage og formidle 
oplysninger og idéer og i sidste ende 
påvirke mediepluralisme, en bred vifte af 
meninger samt konkurrence. I betragtning 
af ubalancen i forhandlingspositionen 
mellem disse gatekeepere på den ene side 
og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker, navnlig 
dem, der er i mindretal på et givent 
sektormarked såsom små presseudgivere, 
på den anden side, især i forbindelse med 
adgang til onlinesøgemaskiner og sociale 
onlinenetværk, bør disse gatekeepere ikke 
have mulighed for at fastsætte almindelige 
vilkår, herunder prisvilkår, der ville være 
urimelige eller føre til uberettiget 
forskelsbehandling. Prisfastsættelse eller 
andre generelle adgangsbetingelser bør 
anses for urimelige, hvis de fører til 
ubalance mellem de rettigheder og 
forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
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for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Fastsættelse af generelle 
adgangsvilkårs rimelighed bør føre til en 
mulighed for at øge gennemsigtigheden i 
indtægtsstrømmene for digitale 
indholdsudbydere såsom presseudgivere i 
en dominerende position på deres marked, 
navnlig for så vidt angår indtægter fra 
annoncering og fordeling af passende 
indtægtsandele til forfatterne til værker, 
der indgår i presseudgivelser. Denne 
forpligtelse bør ikke fastlægge en ret til 
adgang, og den bør ikke berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 
indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester]. Den bør 
heller ikke berøre erhvervsbrugeres 
mulighed, hvor disse er i mindretal på et 
givent sektormarked, såsom små 
presseudgivere, for at tilbyde vederlagsfrie 
licenser med henblik på at sikre adgang til 
deres indhold, synlighed i 
onlinesøgemaskiner og på sociale 
onlinenetværkstjenester, og den bør ikke 
berøre slutbrugeres mulighed for at bruge 
hyperlinks i overensstemmelse med artikel 
15, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/790.

Or. en

Ændringsforslag 101
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(57) Navnlig gatekeepere, der giver 
adgang til softwareapplikationsbutikker, 
fungerer som en vigtig gateway for 
erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til 
slutbrugere. I betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
softwareapplikationsbutikker bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår, der ville være urimelige eller 
føre til uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af 
softwareapplikationsbutikker, de priser, 
der opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste i forskellige geografiske 
områder, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
softwareapplikationsbutikken for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af 
softwareapplikationsbutikkers mulighed 
for at påtage sig det påkrævede ansvar i 
bekæmpelsen af ulovligt og uønsket 

(57) Gatekeepere, der giver adgang til 
centrale platformstjenester, fungerer som 
en vigtig gateway for erhvervsbrugere, der 
forsøger at nå ud til slutbrugere. I 
betragtning af ubalancen i 
forhandlingspositionen mellem disse 
gatekeepere og erhvervsbrugere af deres 
centrale platformstjenester bør disse 
gatekeepere ikke have mulighed for at 
fastsætte almindelige vilkår, herunder 
prisvilkår og vilkår, som pålægger en pligt 
til at overføre data eller visse rettigheder, 
der ville være urimelige eller føre til 
uberettiget forskelsbehandling. 
Prisfastsættelse eller andre generelle 
adgangsbetingelser bør anses for urimelige, 
hvis de fører til ubalance mellem de 
rettigheder og forpligtelser, der påtvinges 
erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen 
en fordel, som ikke står i rimeligt forhold 
til den af gatekeeperen ydede tjeneste til 
erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for 
erhvervsbrugere i forbindelse med levering 
af de samme eller lignende tjenester som 
gatekeeperens. Følgende benchmarks kan 
fungere som målestok for at fastlægge 
rimeligheden af de generelle 
adgangsbetingelser: de priser, der 
opkræves, eller de betingelser, der 
pålægges for de samme eller lignende 
tjenester af andre udbydere af relevante 
tjenester, de priser, der opkræves, eller de 
betingelser, der pålægges af udbyderen af 
den centrale platformstjeneste for 
forskellige tilknyttede eller lignende 
tjenester eller til forskellige typer 
slutbrugere, de priser, der opkræves, eller 
de betingelser, der pålægges af udbyderen 
af den centrale platformstjeneste for den 
samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder 
til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke 
fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke 
berøre udbydere af centrale 
platformstjenester mulighed for at påtage 
sig det påkrævede ansvar i bekæmpelsen af 
ulovligt og uønsket indhold som omhandlet 
i forordning [retsakten om digitale 
tjenester].
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indhold som omhandlet i forordning 
[retsakten om digitale tjenester].

Or. en

Begrundelse

Prisfastsættelse, der er baseret på geografisk placering, kan retfærdiggøres på grundlag af de 
forskellige komponenter, som slutprisen er sammensat af, samt den effektive købekraft i det 
relevante område.

Ændringsforslag 102
Irena Joveva

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Under særlige omstændigheder, der 
er begrundet i hensynet til den offentlige 
moral, folkesundheden eller den offentlige 
sikkerhed, bør Kommissionen kunne træffe 
afgørelse om, at den pågældende 
forpligtelse ikke finder anvendelse på en 
specifik central platformstjeneste. 
Påvirkning af disse samfundsinteresser kan 
være tegn på, at den omkostning, som 
håndhævelsen af en bestemt forpligtelse 
medfører for samfundet som helhed, i visse 
ekstraordinære tilfælde ville være for høj 
og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. 
Reguleringsdialogen for at lette 
overholdelsen af bestemmelserne om 
begrænset suspension og mulighed for 
undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i 
denne forordning står i rimeligt forhold 
uden at svække de forventede forudgående 
virkninger på den frie adgang og 
rimeligheden.

(60) Under særlige omstændigheder, der 
er begrundet i hensynet til den offentlige 
politik, folkesundheden eller den offentlige 
sikkerhed, bør Kommissionen kunne træffe 
afgørelse om, at den pågældende 
forpligtelse ikke finder anvendelse på en 
specifik central platformstjeneste. 
Påvirkning af disse samfundsinteresser kan 
være tegn på, at den omkostning, som 
håndhævelsen af en bestemt forpligtelse 
medfører for samfundet som helhed, i visse 
ekstraordinære tilfælde ville være for høj 
og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. 
Reguleringsdialogen for at lette 
overholdelsen af bestemmelserne om 
begrænset suspension og mulighed for 
undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i 
denne forordning står i rimeligt forhold 
uden at svække de forventede forudgående 
virkninger på den frie adgang og 
rimeligheden.

Or. en

Ændringsforslag 103
Victor Negrescu
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Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er relevant 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad 
af gennemsigtighed i den 
profileringspraksis, der anvendes af 
gatekeepere, fremmer den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester ved at lægge pres på 
gatekeeperne udefra for at forhindre, at 
dybdegående profilering af forbrugere 
bliver standard i branchen, eftersom 
potentielle nye aktører på markedet eller 
nystartede udbydere ikke kan få adgang til 
data i samme omfang og dybde og på et 
tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed 
burde give andre udbydere af centrale 
platformstjenester mulighed for bedre at 
skille sig ud ved at anvende bedre 
faciliteter til at garantere beskyttelse af 
privatlivets fred. For at sikre en 
minimumsgrad af virkningsfuldhed af 
denne gennemsigtighedsforpligtelse bør 
gatekeeperne som minimum give en 
beskrivelse af det grundlag, hvorpå 
profilering foretages, herunder hvorvidt der 
anvendes personoplysninger og data udledt 
af brugeraktivitet, den anvendte 
behandling, formålet med at udarbejde 
profilen og anvende den, virkningen af 
sådan profilering for gatekeeperens 
tjenester, samt hvilke foranstaltninger der 
er truffet for at give slutbrugerne mulighed 
for at få kendskab til den relevante brug af 
profileringen samt at indhente deres 
samtykke.

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er relevant 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad 
af gennemsigtighed i den 
profileringspraksis, der anvendes af 
gatekeepere, fremmer den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester ved at lægge pres på 
gatekeeperne udefra for at forhindre, at 
dybdegående profilering af forbrugere 
bliver standard i branchen, eftersom 
potentielle nye aktører på markedet eller 
nystartede udbydere ikke kan få adgang til 
data i samme omfang og dybde og på et 
tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed 
burde give andre udbydere af centrale 
platformstjenester mulighed for bedre at 
skille sig ud ved at anvende bedre 
faciliteter til at garantere beskyttelse af 
privatlivets fred. For at sikre en 
minimumsgrad af virkningsfuldhed af 
denne gennemsigtighedsforpligtelse bør 
gatekeeperne som minimum give en 
beskrivelse af det grundlag, hvorpå 
profilering foretages, herunder hvorvidt der 
anvendes personoplysninger og data udledt 
af brugeraktivitet, den anvendte 
behandling, formålet med at udarbejde 
profilen og anvende den, virkningen af 
sådan profilering for gatekeeperens 
tjenester, samt hvilke foranstaltninger der 
er truffet for at give slutbrugerne mulighed 
for at få kendskab til den relevante brug af 
profileringen samt at indhente deres 
samtykke. Hvis der ikke fastsættes en 
sådan procedure for samtykke, bør 
brugerne beskyttes mod målrettede 
annonceringspraksisser samt kommerciel 
sporing og profilering.
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Or. en

Ændringsforslag 104
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er relevant 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad 
af gennemsigtighed i den 
profileringspraksis, der anvendes af 
gatekeepere, fremmer den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester ved at lægge pres på 
gatekeeperne udefra for at forhindre, at 
dybdegående profilering af forbrugere 
bliver standard i branchen, eftersom 
potentielle nye aktører på markedet eller 
nystartede udbydere ikke kan få adgang til 
data i samme omfang og dybde og på et 
tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed 
burde give andre udbydere af centrale 
platformstjenester mulighed for bedre at 
skille sig ud ved at anvende bedre 
faciliteter til at garantere beskyttelse af 
privatlivets fred. For at sikre en 
minimumsgrad af virkningsfuldhed af 
denne gennemsigtighedsforpligtelse bør 
gatekeeperne som minimum give en 
beskrivelse af det grundlag, hvorpå 
profilering foretages, herunder hvorvidt der 
anvendes personoplysninger og data udledt 
af brugeraktivitet, den anvendte 
behandling, formålet med at udarbejde 
profilen og anvende den, virkningen af 
sådan profilering for gatekeeperens 
tjenester, samt hvilke foranstaltninger der 
er truffet for at give slutbrugerne mulighed 
for at få kendskab til den relevante brug af 

(61) Hensynet til databeskyttelse og 
privatlivets fred for slutbrugere er relevant 
for enhver vurdering af potentielle negative 
virkninger for gatekeepernes konstaterede 
praksis i forbindelse med indsamling og 
akkumulering af store mængder data fra 
slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad 
af gennemsigtighed i den 
profileringspraksis, der anvendes af 
gatekeepere, fremmer den frie 
markedsadgang for centrale 
platformstjenester ved at lægge pres på 
gatekeeperne udefra for at forhindre, at 
profilering af forbrugere, sporing eller 
akkumulering af personoplysninger fra 
tredjeparter bliver standard i branchen, 
eftersom potentielle nye aktører på 
markedet eller nystartede udbydere ikke 
kan få adgang til data i samme omfang og 
dybde og på et tilsvarende niveau. Øget 
gennemsigtighed burde give andre 
udbydere af centrale platformstjenester 
mulighed for bedre at skille sig ud ved at 
anvende bedre faciliteter til at garantere 
beskyttelse af privatlivets fred. For at sikre 
en minimumsgrad af virkningsfuldhed af 
denne gennemsigtighedsforpligtelse bør 
gatekeeperne stille en omfattende rapport 
vedrørende det grundlag, hvorpå 
profilering, sporing og anvendelse af data 
fra tredjeparter foretages, til rådighed, 
herunder hvorvidt der anvendes 
personoplysninger og data udledt af 
brugeraktivitet, den anvendte behandling, 
formålet med at udarbejde profilen og 
anvende den, virkningen af sådan 
profilering for gatekeeperens tjenester og 
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profileringen samt at indhente deres 
samtykke.

brugeres privatliv, samt hvilke 
foranstaltninger der er truffet for at give 
slutbrugerne mulighed for at få kendskab 
til brugen af profileringen samt at indhente 
deres samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 105
Martina Michels

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 
udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 
identificeres. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og frister, for at støtte den forudgående 
virkning af denne forordning på den frie 
markedsadgang og rimelighed i den 
digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed.

(62) For at sikre fuld og hel opfyldelse 
af målene i denne forordning bør 
Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en 
udbyder af centrale platformstjenester skal 
udpeges som gatekeeper uden at opfylde de 
kvantitative tærskler, der er fastsat i denne 
forordning, hvorvidt systematisk 
manglende overholdelse fra en gatekeepers 
side berettiger til at pålægge afhjælpende 
foranstaltninger, og hvorvidt listen over 
forpligtelser til at gribe ind over for 
urimelig praksis fra gatekeeperes side bør 
revideres, og om yderligere praksis, der 
ligeledes er urimelig og begrænser den frie 
markedsadgang for digitale markeder, bør 
identificeres. En sådan vurdering bør tage 
udgangspunkt i markedsundersøgelser, der 
skal foretages inden for en rimelig 
tidsramme ved hjælp af klare procedurer 
og frister, for at støtte den forudgående 
virkning af denne forordning på den frie 
markedsadgang og rimelighed i den 
digitale sektor og for at skabe den 
nødvendige retssikkerhed. Medlemsstater 
og europæiske organisationer og 
foreninger, som har en legitim interesse i 
at repræsentere erhvervsbrugere eller 
forbrugere, bør have ret til formelt at 
anmode om en markedsundersøgelse, 
såfremt de kan fremlægge dokumentation 
for, at der med føje næres mistanke om, at 
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en af de fire ovenfor nævnte tilfælde har 
fundet sted. Kravene til fremlæggelsen af 
dokumentation må ikke være urimeligt 
høje. Kommissionen skal kunne træffe 
afgørelse om ikke at foretage yderligere 
undersøgelser i forbindelse med en sådan 
anmodning. I så fald skal Kommissionens 
afgørelse være tilstrækkeligt begrundet.

Or. en

Ændringsforslag 106
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. 
Samtidig med at det sikres, at retten til god 
forvaltning og retten til et forsvar for de 
berørte virksomheder, og navnlig retten til 
aktindsigt og retten til at blive hørt, 
tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte 
fortrolige oplysninger. Samtidig med at 
den fortrolige karakter af oplysninger 
respekteres, bør Kommissionen sikre, at 
alle oplysninger, der anvendes i forbindelse 
med afgørelsen, videregives i det omfang, 
at det giver adressaten for afgørelsen 
mulighed for at forstå de faktiske forhold 
og overvejelser, der førte til afgørelsen. 
Endelig kan bestemte 
forretningsdokumenter, såsom 
kommunikation mellem advokater og deres 
klienter, under visse betingelser betragtes 
som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt.

(75) I forbindelse med procedurer, der 
gennemføres i henhold til denne 
forordning, bør de berørte virksomheder 
have ret til at blive hørt af Kommissionen, 
og de afgørelser, der træffes, bør gøres 
tilgængelige for et bredt publikum. 
Samtidig med at det sikres, at retten til god 
forvaltning og retten til et forsvar for de 
berørte virksomheder, og navnlig retten til 
aktindsigt og retten til at blive hørt, 
tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte 
fortrolige og kommercielt følsømme 
oplysninger. Samtidig med at den 
fortrolige karakter af oplysninger 
respekteres, bør Kommissionen sikre, at 
alle oplysninger, der anvendes i forbindelse 
med afgørelsen, videregives i det omfang, 
at det giver adressaten for afgørelsen 
mulighed for at forstå de faktiske forhold 
og overvejelser, der førte til afgørelsen. 
Endelig kan bestemte 
forretningsdokumenter, såsom 
kommunikation mellem advokater og deres 
klienter, under visse betingelser betragtes 
som fortrolige, hvis de relevante 
betingelser er opfyldt.

Or. en
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Ændringsforslag 107
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 79 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79) Formålet med denne forordning er 
at sikre en åben og retfærdig digital sektor i 
almindelighed og centrale 
platformstjenester i særdeleshed med 
henblik på at fremme innovation, digitale 
produkters og tjenesters høje kvalitet, fair 
og konkurrencedygtige priser samt en høj 
kvalitet og valgmuligheder for slutbrugerne 
i den digitale sektor. Dette kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan kun opnås fuldt 
ud på EU-plan på grund af gatekeepernes 
forretningsmodel og virksomhed samt 
omfanget og virkningerne af deres 
virksomhed. EU kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at opfylde 
dette mål.

(79) Formålet med denne forordning er 
at sikre en åben og retfærdig digital sektor i 
almindelighed og centrale 
platformstjenester i særdeleshed med 
henblik på at fremme og sikre innovation, 
digitale produkters og tjenesters høje 
kvalitet, fair og konkurrencedygtige priser 
samt en høj kvalitet og valgmuligheder for 
slutbrugerne i den digitale sektor. Dette 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan kun opnås fuldt 
ud på EU-plan på grund af gatekeepernes 
forretningsmodel og virksomhed samt 
omfanget og virkningerne af deres 
virksomhed. EU kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at opfylde 
dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 108
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Betragtning 79 - nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 

udgår
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Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, særlig artikel 16, 
47 og 50 heri. Den bør derfor fortolkes og 
anvendes under overholdelse af disse 
rettigheder og principper.

Or. en

Ændringsforslag 109
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Betragtning 79 - nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, særlig artikel 16, 
47 og 50 heri. Den bør derfor fortolkes og 
anvendes under overholdelse af disse 
rettigheder og principper.

I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, fuldt ud, særlig 
artikel 16, 47 og 50 heri. Den bør derfor 
fortolkes og anvendes under overholdelse 
af disse rettigheder og principper.

Or. en

Ændringsforslag 110
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastsætter 
harmoniserede regler, der sikrer åbne og 
retfærdige markeder i den digitale sektor i 
hele Unionen, hvor der findes gatekeepere.

1. Denne forordning fastsætter 
harmoniserede regler, der sikrer 
konkurrencedygtige og retfærdige 
markeder i den digitale sektor i hele 
Unionen, hvor der findes gatekeepere, med 
det formål at bidrage til det indre markeds 
korrekte funktionsmåde.

Or. en
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Ændringsforslag 111
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse 
på centrale platformstjenester, der leveres 
eller udbydes af gatekeepere til 
erhvervsbrugere, der er etableret i Unionen, 
eller slutbrugere, der er etableret eller 
befinder sig i Unionen, uanset 
gatekeepernes etableringssted eller bopæl, 
og uanset hvilken lovgivning der i øvrigt 
finder anvendelse på leveringen af 
tjenester.

2. Denne forordning finder anvendelse 
på centrale platformstjenester, der leveres 
eller udbydes af gatekeepere til 
erhvervsbrugere, der er etableret i Unionen, 
eller slutbrugere, der er etableret eller 
befinder sig i Unionen, uanset 
gatekeepernes etableringssted eller bopæl, 
og uanset hvilken lovgivning der i øvrigt 
finder anvendelse på leveringen af 
tjenester. Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og de særligt i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkendte 
principper, navnlig artikel 11, 13, 16, 47 
og 50. Nærværende forordning bør i 
overensstemmelse hermed fortolkes og 
anvendes med respekt for disse rettigheder 
og principper.

Or. en

Ændringsforslag 112
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i denne 

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i denne 
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forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne, bekæmpe 
illoyal konkurrence, beskytte og fremme 
mediefrihed, mediepluralisme eller 
meningspluralisme samt mangfoldighed i 
kulturer og sprog eller forfølge de øvrige 
legitime almennyttige interesser.

Or. en

Ændringsforslag 113
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Der er navnlig intet i 
denne forordning, der er til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
gatekeepere nogen yderligere forpligtelser 
gennem love eller administrative 
bestemmelser med henblik på at sikre åbne 
og retfærdige markeder. Dette berører ikke 
regler, der forfølger andre legitime 
samfundsinteresser i overensstemmelse 
med EU-retten. Denne forordning er 
navnlig ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne pålægger virksomheder, 
herunder udbydere af centrale 
platformstjenester, forpligtelser, som er 
forenelige med EU-retten, når disse 
forpligtelser ikke er knyttet til de relevante 
virksomheders status som gatekeeper som 
omhandlet i denne forordning, med henblik 
på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe 
illoyal konkurrence.

Or. en
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Ændringsforslag 114
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/..39.

6. Denne forordning gælder med 
forbehold af en eventuel anvendelse af 
artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder 
ligeledes med forbehold af: nationale 
regler, der forbyder 
konkurrencebegrænsende aftaler, 
beslutninger inden for 
virksomhedssammenslutninger, samordnet 
praksis og misbrug af dominerende stilling, 
nationale konkurrenceregler, der forbyder 
andre former for ensidig adfærd, for så vidt 
som de anvendes på andre virksomheder 
end gatekeepere eller indebærer, at 
gatekeepere pålægges yderligere 
forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 
139/200438 og nationale regler om 
fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/..39. Denne forordning 
er navnlig ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne overvåger overholdelsen 
af de i forordningen fastsatte forpligtelser 
og regelmæssigt aflægger rapport til 
Kommissionen om overholdelse af 
nærværende forordning i 
overensstemmelse med artikel 24.

_________________ _________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 
20. januar 2004 om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser ("EF-
fusionsforordningen") (EUT L 24 af 
29.1.2004, s. 1).

39Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

39Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/.. forslag til et indre 
marked for digitale tjenester (retsakt om 
digitale tjenester) og ændring af direktiv 
2000/31/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 115
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) webbrowsere

Or. en

Ændringsforslag 116
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) webbrowsere

Or. en

Ændringsforslag 117
Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) profilering

Or. en

Ændringsforslag 118
Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra g b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) samtykke

Or. en

Ændringsforslag 119
Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) aktiv slutbruger

Or. en

Ændringsforslag 120
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) taleassistenter

Or. en

Ændringsforslag 121
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) webbrowsere

Or. en
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Ændringsforslag 122
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) forbundne tv

Or. en

Ændringsforslag 123
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hc) ikke-kommercielle 
samarbejdsprojekter og nonprofit-
samarbejdsprojekter, som er organiseret 
på frivillig basis, bør ikke anses for at 
være centrale tjenester

Or. en

Ændringsforslag 124
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "webbrowser": uafhængig eller 
integreret softwareapplikation, der gør det 
muligt at tilgå og interagere med indhold, 
som hostes på servere, der har forbindelse 
til internettet

Or. en



AM\1235277DA.docx 61/103 PE695.082v01-00

DA

Ændringsforslag 125
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "webbrowser": type 
softwareapplikation som gør det muligt at 
indsamle og fremlægge oplysninger, som 
formidler, hvad der finder sted mellem 
slutbruger og websted og sætter brugeren 
i stand til at tilgå World Wide Web for at 
opnå adgang til og vise data eller 
interagere med indhold, der er hostet på 
servere, som er forbundet med dette 
netværk

Or. en

Ændringsforslag 126
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "webbrowser": et 
klientsoftwareprogram, som gør det 
muligt for en bruger at tilgå World Wide 
Web for at opnå adgang til og vise data 
eller interagere med indhold, der hostes 
på servere, som er forbundet med dette 
netværk, herunder selvstændige 
webbrowsere og webbrowsere, der er 
integreret eller indlejret i softwaren

Or. en

Ændringsforslag 127
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11b) "taleassistent": en 
softwareapplikation, der gør det muligt at 
føre en mundtlig dialog med en bruger på 
et naturligt sprog, og som fungerer som 
formidlende led mellem slutbrugere og 
erhvervsbrugere, der tilbyder talebaserede 
applikationer

Or. en

Ændringsforslag 128
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11c) "forbundet tv": et 
fjernsynsapparat som er forbundet med 
internettet og gør det muligt for brugeren 
at udføre onlineaktiviteter, herunder 
streame musik og videoer eller se billeder

Or. en

Ændringsforslag 129
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
betalingstjenester som defineret i artikel 4, 
nr. 3), og tekniske tjenester, der 
understøtter levering af betalingstjenester 
som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv 

14) "accessorisk tjeneste": tjenester, der 
leveres i forbindelse med eller sammen 
med centrale platformstjenester, herunder 
detailsalgsaktiviteter, betalingstjenester 
som defineret i artikel 4, nr. 3), og tekniske 
tjenester, der understøtter levering af 
betalingstjenester som defineret i artikel 3, 
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(EU) 2015/2366, opfyldelses-, 
identifikations- eller reklametjenester

litra j), i direktiv (EU) 2015/2366, 
opfyldelses-, identifikations- eller 
reklametjenester

Or. en

Ændringsforslag 130
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) "erhvervsbrugere af små 
presseudgivelser": enhver fysisk eller 
juridisk person, der handler i kommercielt 
eller professionelt øjemed ved anvendelse 
af centrale platformstjenester med sigte på 
eller i forbindelse med levering af 
presseudgivelser, der kan klassificeres 
som mikrovirksomheder eller små 
virksomheder i henhold til definitionen i 
bilaget til henstilling 2003/361/EF

Or. en

Ændringsforslag 131
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af de varer eller 
tjenesteydelser, der tilbydes via 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester, eller den relevans, 
som onlinesøgemaskiner tildeler 
søgeresultater, som de præsenteres, 
opstilles eller kommunikeres af 
henholdsvis udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller sociale 

18) "rangordning": den relative 
fremtrædende placering af de varer eller 
tjenesteydelser, der tilbydes via 
onlineformidlingstjenester, platforme til 
deling af videoer, søgemaskiner, 
webbrowsere eller sociale 
onlinenetværkstjenester, eller den relevans, 
som onlinesøgemaskiner tildeler 
søgeresultater, som de præsenteres, 
opstilles eller kommunikeres af 
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onlinenetværkstjenester eller udbydere af 
onlinesøgemaskiner, uanset hvilke 
teknologiske midler der anvendes til en 
sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

henholdsvis udbydere af 
onlineformidlingstjenester eller sociale 
onlinenetværkstjenester eller udbydere af 
onlinesøgemaskiner, uanset hvilke 
teknologiske midler der anvendes til en 
sådan præsentation, opstilling eller 
kommunikation

Or. en

Ændringsforslag 132
Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a) "profilering": enhver form for 
automatiseret behandling af 
personoplysninger som defineret i artikel 
4, nr. 4), i forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 133
Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21b) "samtykke" fra den registrerede: 
enhver frivillig, specifik, informeret og 
utvetydig viljestilkendegivelse fra den 
registrerede, hvorved vedkommende ved 
erklæring eller klar bekræftelse 
tilkendegiver at indvillige i behandlingen 
af personoplysninger, som vedrører den 
pågældende person

Or. en
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Ændringsforslag 134
Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21c) "aktiv slutbruger": en fysisk eller 
juridisk person, der anvender centrale 
platformstjenester og har lagret 
personoplysninger på platformen i form 
af en profil for den pågældende bruger 
eller i lignende format i længere tid

Or. en

Ændringsforslag 135
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "interoperabilitet": det lovligt 
erhvervede digitale indholds eller digitale 
tjenestes kapacitet til i et givent økosystem 
at kunne fungere sammen med andre 
hardware- eller softwareøkosystemer end 
det system, hvor det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste oprindelig var 
tilgængeligt, herunder kapaciteten til at 
tilgå det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste uden at skulle anvende en 
applikationssoftware eller andre 
omdannelsesteknologier

Or. en

Ændringsforslag 136
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) den registreredes "samtykke": 
enhver frivillig, specifik, informeret og 
utvetydig viljestilkendegivelse fra den 
registrerede som defineret i artikel 4, nr. 
11), i forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 137
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "profilering": enhver form for 
automatiseret behandling af 
personoplysninger som defineret i artikel 
4, nr. 4), i forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 138
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere med 
henblik på at nå ud til slutbrugerne og

b) den driver en central 
platformstjeneste, der fungerer som en 
vigtig portal for erhvervsbrugere eller 
slutbrugere med henblik på at nå ud til 
andre slutbrugere og

Or. en

Ændringsforslag 139
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Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en central platformstjeneste med 
mere end 45 mio. månedlige aktive 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, og mere end 10 000 
årlige, aktive erhvervsbrugere, der er 
etableret i EU, i det seneste regnskabsår.

b) kravet i stk. 1, litra b), når den 
leverer en eller flere centrale 
platformstjenester, som tilsammen har 
med mere end 45 mio. månedlige 
slutbrugere, der er etableret eller 
beliggende i EU, eller mere end 10 000 
årlige erhvervsbrugere, der er etableret i 
EU, i det seneste regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 140
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i størstedelen af det seneste 
regnskabsår

Med henblik på første afsnit henviser 
månedlige aktive slutbrugere til det 
gennemsnitlige antal månedlige aktive 
slutbrugere i mindst seks ikke 
nødvendigvis sammenhængende måneder 
inden for regnskabsåret

Or. en

Ændringsforslag 141
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
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2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

2, underretter den hurtigst muligt og senest 
30 dage Kommissionen herom senest tre 
måneder efter, at disse tærskler er nået, og 
giver den de relevante oplysninger, der er 
anført i stk. 2. Underretningen skal 
indeholde de relevante oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2, for hver af udbyderens 
centrale platformstjenester, der når 
tærsklerne i stk. 2, litra b). Underretningen 
ajourføres, når andre centrale 
platformstjenester hver især når tærsklerne 
i stk. 2, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 142
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den Kommissionen herom 
senest tre måneder efter, at disse tærskler 
er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

3. Hvis en udbyder af centrale 
platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 
2, underretter den straks Kommissionen 
herom og senest en måned efter, at disse 
tærskler er nået, og giver den de relevante 
oplysninger, der er anført i stk. 2. 
Underretningen skal indeholde de relevante 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for 
hver af udbyderens centrale 
platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 
2, litra b). Underretningen ajourføres, når 
andre centrale platformstjenester hver især 
når tærsklerne i stk. 2, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 143
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) adgang til at modtage offentlige 
oplysninger og formidle disse til 
offentligheden, navnlig vedrørende 
modaliteterne i transmissionen af de 
relevante oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 144
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre strukturelle 
markedskarakteristika.

f) andre strukturelle og systemiske 
markedskarakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 145
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For hver gatekeeper, der 
identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, 
identificerer Kommissionen den relevante 
virksomhed, som den tilhører, og angiver 
de relevante centrale platformstjenester, 
der leveres inden for samme virksomhed, 
og som hver især fungerer som en vigtig 
platform for erhvervsbrugere med henblik 
på at nå frem til slutbrugere, jf. stk. 1, litra 
b).

7. For hver gatekeeper, der 
identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, 
identificerer Kommissionen inden tre 
måneder den relevante virksomhed, som 
den tilhører, og angiver de relevante 
centrale platformstjenester, der leveres 
inden for samme virksomhed, og som hver 
især fungerer som en vigtig platform for 
erhvervsbrugere med henblik på at nå frem 
til slutbrugere, jf. stk. 1, litra b).

Or. en
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Ændringsforslag 146
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest seks måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

8. Gatekeeperen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, 
senest tre måneder efter, at en central 
platformstjeneste er blevet opført på listen i 
henhold til nærværende artikels stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 147
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen offentliggør og 
ajourfører løbende listen over gatekeepere 
og listen over de centrale 
platformstjenester, for hvilke de løbende 
skal opfylde forpligtelserne i artikel 5 og 6.

3. Kommissionen offentliggør og 
ajourfører løbende listen over gatekeepere 
og listen over de centrale 
platformstjenester, for hvilke de løbende 
skal opfylde forpligtelserne i artikel 5 og 6. 
Kommissionen skal offentliggøre en årlig 
rapport med resultaterne af sine 
overvågningsaktiviteter og fremlægge den 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 148
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver af sine centrale platformstjenester, For hver af sine centrale platformstjenester 
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der er identificeret i henhold til artikel 3, 
stk. 7, skal en gatekeeper:

og accessoriske tjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7, 
skal en gatekeeper:

Or. en

Ændringsforslag 149
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

a) afholde sig fra at kombinere og 
akkumulere personoplysninger fra disse 
centrale platformstjenester med 
personoplysninger fra andre tjenester, der 
tilbydes af gatekeeperen, eller med 
personoplysninger fra tredjepartstjenester, 
og fra at tilmelde slutbrugeren andre 
tjenester hos gatekeeperen for at kombinere 
og akkumulere personoplysninger og skal 
forelægge slutbrugeren, herunder ved at 
tilbyde et mindre personaliseret eller ikke-
personaliseret alternativ på en 
udtrykkelig, brugervenlig, tydelig og 
ligefrem måde, det specifikke valg om at 
tilvælge sådanne praksisser og stille en 
brugervenlig administration af samtykke 
til rådighed for slutbrugeren i henhold til 
forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 150
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
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platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester

Or. en

Ændringsforslag 151
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger, medmindre 
slutbrugeren er blevet præsenteret for det 
specifikke valg og har givet samtykke i 
henhold til forordning (EU) 2016/679

a) afholde sig fra at kombinere 
personoplysninger fra disse centrale 
platformstjenester med personoplysninger 
fra andre tjenester, der tilbydes af 
gatekeeperen, eller med personoplysninger 
fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde 
slutbrugeren andre tjenester hos 
gatekeeperen for at kombinere 
personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 152
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for b) give erhvervsbrugere og 
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at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

leverandører til gatekeeperens 
accessoriske tjeneste mulighed for at 
tilbyde de samme produkter eller tjenester 
til slutbrugere gennem tredjeparters 
onlineformidlingstjenester til priser eller på 
betingelser, der er forskellige fra dem, der 
tilbydes gennem gatekeepernes 
onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 153
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

b) give erhvervsbrugere mulighed for 
at tilbyde de samme produkter eller 
tjenester til slutbrugere gennem 
tredjeparters onlineformidlingstjenester 
eller via direkte virksomhedskanaler til 
priser eller på betingelser, der er forskellige 
fra dem, der tilbydes gennem 
gatekeepernes onlineformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 154
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har 
fået via den centrale platformstjeneste, og 
indgå kontrakter med disse slutbrugere, 
uanset om de til dette formål anvender 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
eller ej, og give slutbrugerne mulighed for 

c) give erhvervsbrugere mulighed for 
at fremsætte forskellige tilbud til 
slutbrugere, de har fået via den centrale 
platformstjeneste, og indgå kontrakter med 
disse slutbrugere, uanset om de til dette 
formål anvender gatekeeperens centrale 
platformstjenester eller ej, og give 
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via gatekeeperens centrale 
platformstjenester at få adgang til og 
anvende indhold, abonnementer, funktioner 
eller andre elementer ved hjælp af en 
erhvervsbrugers softwareapplikation i 
tilfælde, hvor slutbrugeren har erhvervet 
disse elementer fra den relevante 
erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens 
centrale platformstjenester

slutbrugerne mulighed for via 
gatekeeperens centrale platformstjenester 
at få adgang til og anvende indhold, 
abonnementer, funktioner eller andre 
elementer ved hjælp af en erhvervsbrugers 
softwareapplikation i tilfælde, hvor 
slutbrugeren har erhvervet disse elementer 
fra den relevante erhvervsbruger uden brug 
af gatekeeperens centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 155
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

d) afholde sig fra direkte eller 
indirekte at forhindre eller begrænse 
erhvervsbrugere eller leverandører til 
gatekeeperens accessoriske tjeneste i at 
tage spørgsmål op over for en hvilken som 
helst relevant offentlig myndighed 
vedrørende enhver praksis hos gatekeepere

Or. en

Ændringsforslag 156
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere i at tage 
spørgsmål op over for en hvilken som helst 
relevant offentlig myndighed vedrørende 
enhver praksis hos gatekeepere

d) afholde sig fra at forhindre eller 
begrænse erhvervsbrugere eller 
slutbrugere i at tage spørgsmål op over for 
en hvilken som helst relevant offentlig 
myndighed eller fremlægge dem for en 
national retsinstans vedrørende enhver 
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praksis hos gatekeepere

Or. en

Ændringsforslag 157
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller 
interagerer med en identifikationstjeneste 
hos gatekeeperen i forbindelse med 
tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, 
som anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

e) afholde sig fra at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
anvender, tilbyder eller interagerer med en 
hvilken som helst tjeneste hos 
gatekeeperen i forbindelse med tjenester, 
der udbydes af erhvervsbrugere, som 
anvender den pågældende gatekeepers 
centrale platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 158
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader sig registrere hos 
andre centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til artikel 3, eller 
som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, 
litra b), som en betingelse for at få adgang 
til, tilmelde sig eller registrere sig i en af 
deres centrale platformstjenester, der er 
identificeret i henhold til nævnte artikel

f) undlade at kræve, at 
erhvervsbrugere eller slutbrugere 
abonnerer på eller lader en hvilken som 
helst accessorisk tjeneste registrere hos 
andre centrale platformstjenester som en 
betingelse for at få adgang til, tilmelde sig 
eller registrere sig i en af deres centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til nævnte artikel

Or. en
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Ændringsforslag 159
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) afstå fra at kræve, at alene en 
bestemt betalingsmetode eller 
betalingsbehandler anvendes som en 
betingelse for, at erhvervsbrugere kan 
gøre brug af eller få adgang til en hvilken 
som helst af gatekeeperens centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 160
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer målrettede 
reklametjenester til på grundlag af 
kontekstuelle oplysninger, oplysninger om 
den pris, som annoncøren og udgiveren 
betaler, samt det beløb eller vederlag, der 
betales til udgiveren, for udgivelse af en 
bestemt annonce og for hver af de 
relevante reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 161
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, oplysninger om den pris, som 
annoncøren og udgiveren betaler, samt det 
beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

g) på anmodning give annoncører og 
udgivere, som den leverer reklametjenester 
til, vederlagsfrit oplysninger om den pris, 
som annoncøren og udgiveren betaler, samt 
det beløb eller vederlag, der betales til 
udgiveren, for udgivelse af en bestemt 
annonce og for hver af de relevante 
reklametjenester, der leveres af 
gatekeeperen.

Or. en

Ændringsforslag 162
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) give slutbrugere mulighed for at 
afinstallere alle præinstallerede 
softwareapplikationer i sit operativsystem

Or. en

Ændringsforslag 163
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) give slutbrugere og 
erhvervsbrugere af en række 
nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester og sociale 
netværkstjenester adgang til og mulighed 
for at interagere med gatekeeperens 
tjenester ved at fastsætte åbne standarder 
og åbne protokoller, herunder 
applikationsprogrammeringsgrænseflade
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Or. en

Ændringsforslag 164
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver af sine centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
henhold til artikel 3, stk. 7, skal en 
gatekeeper:

1. For hver af sine centrale 
platformstjenester, der er identificeret i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 7, og 
sine accessoriske tjenester, herunder 
distribution, skal gatekeeperen:

Or. en

Ændringsforslag 165
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som 
genereres gennem aktiviteter, der udføres 
af disse erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere og leverandører af 
accessoriske tjenester (navnlig 
distribution) at anvende ikke-offentligt 
tilgængelige data, som genereres gennem 
aktiviteter, der udføres af disse 
erhvervsbrugere eller leverandører, 
herunder disse erhvervsbrugeres 
slutbrugere, af dens centrale 
platformstjenester eller leveres af disse 
erhvervsbrugere eller leverandører af dens 
centrale platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 166
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Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der ikke 
er offentligt tilgængelige, og som 
genereres gennem aktiviteter, der udføres 
af disse erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

a) afholde sig fra i konkurrence med 
erhvervsbrugere at anvende data, der alene 
vedrører udbyderen af den centrale 
platforms område, og som genereres 
gennem aktiviteter, der udføres af disse 
erhvervsbrugere, herunder disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens 
centrale platformstjenester eller leveres af 
disse erhvervsbrugere af dens centrale 
platformstjenester eller af disse 
erhvervsbrugeres slutbrugere

Or. en

Ændringsforslag 167
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugerne mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører 
en gatekeepers mulighed for at begrænse 
en sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige 
for styresystemets eller udstyrets funktion, 
og som tredjeparter teknisk ikke kan 
tilbyde individuelt

b) give slutbrugerne mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester

Or. en

Ændringsforslag 168
Irena Joveva, Laurence Farreng
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) give slutbrugerne mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt

b) give slutbrugerne mulighed for at 
afinstallere præinstallerede 
softwareapplikationer og i den forbindelse 
give brugere mulighed for på et 
ikkediskriminerende grundlag at skifte til 
standardindstillinger uden nogen form for 
præinstalleret software på deres centrale 
platformstjenester, uden at dette berører en 
gatekeepers mulighed for at begrænse en 
sådan afinstallation eller præinstallation af 
software i forbindelse med 
softwareapplikationer, der er væsentlige for 
styresystemets eller udstyrets funktion, og 
som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde 
individuelt

Or. en

Ændringsforslag 169
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester og 
gøre det muligt for slutbrugere at vælge 
mellem forskellige softwareapplikationer 
fra forskellige distributionskanaler. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
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gatekeeperen, i fare eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

Or. en

Ændringsforslag 170
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare. Dette bør ikke berøre 
den rolle, som gatekeepere spiller i 
kampen mod ulovligt onlineindhold

Or. en

Ændringsforslag 171
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen må ikke forhindres i at 
træffe forholdsmæssige foranstaltninger for 
at sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, i fare

c) gøre det muligt at installere og 
anvende tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker, der 
anvender eller interagerer med den 
pågældende gatekeepers styresystemer, og 
gøre det muligt at tilgå disse 
softwareapplikationer eller 
softwareapplikationsbutikker ved hjælp af 
andre metoder end den pågældende 
gatekeepers centrale platformstjenester. 
Gatekeeperen skal kunne træffe 
forholdsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer 
eller softwareapplikationsbutikker ikke 
bringer integriteten af hardwaren eller 
styresystemet, der stilles til rådighed af 
gatekeeperen, eller sikkerheden eller 
slutbrugernes brugeroplevelse i fare

Or. en

Ændringsforslag 172
Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

d) afholde sig fra at profilere brugere 
og alene anvende data til at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning; afstå 
fra at favorisere de øvrige tjenester eller 
produkter, der tilbydes af gatekeeperen 
eller af en tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, sammenlignet med 
tilsvarende tjenester eller produkter fra 
tredjeparter, og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for 
sådanne tilbud samt undgå at anvende 
adfærdsteknikker og 
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brugergrænsefladedesign med manglende 
gennemsigtighed, utilstrækkelige 
oplysninger og manglende gyldige 
samtykkemekanismer i sine værktøjer til 
personalisering af reklamer

Or. en

Ændringsforslag 173
Petra Kammerevert

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, 
og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

d) afholde sig fra at integrere eller 
behandle tjenester og produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, mere gunstigt i forbindelse med 
rangering og andre indstillinger samt 
adgang til og vilkår for anvendelsen af 
tjenester, funktioner elle tekniske 
brugergrænseflader end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra andre parter, 
og anvende retfærdige, rimelige og 
ikkediskriminerende betingelser for 
sådanne praksisser eller indstillinger

Or. en

Ændringsforslag 174
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og andre 
indstillingstjenester og produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
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anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning

tjenester eller produkter fra tredjeparter, og 
anvende retfærdige og ikkediskriminerende 
betingelser for en sådan rangordning og 
andre indstillinger

Or. en

Ændringsforslag 175
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, som tilhører samme 
virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra tredjeparter, 
og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

d) afholde sig fra at behandle 
rangordningstjenester og -produkter, der 
tilbydes af gatekeeperen selv eller af en 
tredjepart, mere gunstigt end tilsvarende 
tjenester eller produkter fra andre parter, 
og anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende betingelser for en 
sådan rangordning

Or. en

Ændringsforslag 176
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikre, at algoritmer, der bestemmer 
rangeringen af produkter og tjenester, er 
retfærdige og gennemsigtige, og at 
rangeringen af alt indhold på 
onlineplatforme til indarbejdelse af 
taleassistentteknologier afspejler 
brugernes taleanmodninger på en 
nøjagtig og upartisk måde

Or. en
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Ændringsforslag 177
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
installere, effektivt anvende, skifte mellem 
og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester fra 
tredjeparter, der skal tilgås via 
gatekeeperens styresystem, herunder med 
hensyn til slutbrugernes valg af 
internetudbyder

Or. en

Ændringsforslag 178
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, der 
skal tilgås via gatekeeperens styresystem, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

e) afholde sig fra ad teknisk vej at 
begrænse slutbrugernes mulighed for at 
skifte mellem og abonnere på forskellige 
softwareapplikationer og -tjenester, 
herunder med hensyn til slutbrugernes valg 
af internetudbyder

Or. en

Ændringsforslag 179
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) give erhvervsbrugere og udbydere 
af accessoriske tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle accessoriske tjenester

f) give erhvervsbrugere, slutbrugere 
og udbydere af tjenester adgang til og 
interoperabilitet med de samme 
styresystemer, hardware- eller 
softwarefunktioner, der er tilgængelige 
eller anvendes i gatekeeperens levering af 
eventuelle tjenester

Or. en

Ændringsforslag 180
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) give slutbrugere af teknologisk 
beskyttet digitalt indhold eller digitale 
tjenester, som er lovligt erhvervet via 
tredjepartstjenester, adgang til og 
mulighed for interoperabilitet med de 
hardware- og softwarefunktioner, som 
den pågældende gatekeeper anvender til 
at levere lignende teknologisk beskyttet 
digitalt indhold eller digitale tjenester, og 
give slutbrugere af teknologisk beskyttet 
digitalt indhold eller digitale tjenester, 
som er erhvervet via den pågældende 
gatekeeper, adgang til og mulighed for 
interoperabilitet med de hardware- og 
softwarefunktioner, som tredjepart 
anvender til at levere lignende teknologisk 
beskyttet digitalt indhold eller digitale 
tjenester. Gatekeeperes leverandører samt 
udbydere af tredjepartshardware bør 
kunne anmode gatekeepere om at 
tilvejebringe de oplysninger om 
interoperabilitet, der er nødvendige for at 
overholde formålet med nærværende 
forordning

Or. en
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Ændringsforslag 181
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
og de oplysninger, der er nødvendige for, 
at annoncører og udgivere kan foretage 
deres egen uafhængige verifikation af 
annoncefortegnelsen

g) efter anmodning og gratis give 
annoncører og udgivere adgang til 
gatekeeperens værktøjer til resultatmåling 
med henblik på målrettet digital 
annoncering på grundlag af kontekstuelle 
oplysninger og de oplysninger, der er 
nødvendige for, at annoncører og udgivere 
kan foretage deres egen uafhængige 
verifikation af annoncefortegnelsen

Or. en

Ændringsforslag 182
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, herunder ved at 
give løbende adgang i realtid

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
aktivitet eller genereres af varer og 
tjenester, som leveres af en leverandør af 
accessoriske tjenester, særlig distribution, 
eller af en slutbruger, og navnlig stille 
værktøjer til rådighed for slutbrugerne for 
at lette udøvelsen af dataportabilitet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, herunder ved at give løbende 
adgang i realtid

Or. en

Ændringsforslag 183
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Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille værktøjer til rådighed for 
slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679, herunder ved at 
give løbende adgang i realtid

h) sikre effektiv portabilitet af data, 
der genereres gennem en erhvervsbrugers 
eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig 
stille brugervenlige værktøjer til rådighed 
for slutbrugerne for at lette udøvelsen af 
dataportabilitet, herunder 
personoplysninger, der er genereret af 
vedkommendes aktivitet, i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, herunder ved at give løbende 
adgang i realtid

Or. en

Ændringsforslag 184
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse 
af de produkter eller tjenester, der tilbydes 
af den relevante erhvervsbruger gennem 
den relevante centrale platformstjeneste, 

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, der ikke er 
personoplysninger, som leveres eller 
genereres i forbindelse med anvendelsen af 
de relevante centrale platformstjenester af 
de erhvervsbrugere og slutbrugere, der 
beskæftiger sig med de produkter eller 
tjenester, som leveres af disse 
erhvervsbrugere
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og når slutbrugeren vælger en sådan 
deling med samtykke i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 ;

Or. en

Ændringsforslag 185
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 ;

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke, der er blevet fremlagt for 
vedkommende på en utvetydig, 
brugervenlig, tydelig og ligefrem måde i 
henhold til forordning (EU) 2016/679; skal 
sikre, at de funktioner, som tilvejebringer 
oplysninger og tilbyder muligheden for at 
give adgang, er så brugervenlige som 
muligt

Or. en

Ændringsforslag 186
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Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter eller tjenester, som leveres af 
disse erhvervsbrugere kun give adgang til 
og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679 ;

i) give erhvervsbrugere eller 
tredjeparter, der er godkendt af en 
erhvervsbruger, gratis adgang til effektive 
og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet 
og mulighed for at anvende aggregerede 
eller ikke-aggregerede data, som leveres 
eller genereres i forbindelse med 
anvendelsen af de relevante centrale 
platformstjenester og accessoriske 
tjenester af de erhvervsbrugere og 
slutbrugere, der beskæftiger sig med de 
produkter og tjenester, som leveres af disse 
erhvervsbrugere til brugervirksomheder og 
leverandører af accessoriske tjenester og 
særlig distributionstjenester, og kun give 
adgang til og mulighed for at anvende 
personoplysninger, hvis de er direkte 
forbundet med slutbrugerens anvendelse af 
de produkter eller tjenester, der tilbydes af 
den relevante erhvervsbruger gennem den 
relevante centrale platformstjeneste, og når 
slutbrugeren vælger en sådan deling med 
samtykke i henhold til forordning (EU) 
2016/679

Or. en

Ændringsforslag 187
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 

j) efter anmodning give 
tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner 
adgang på fair, rimelige og 
ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, 
søge, klikke på og se data i forbindelse 



AM\1235277DA.docx 91/103 PE695.082v01-00

DA

med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 
anonymisering med hensyn til at søge i, 
klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger

med gratis og betalt søgning genereret af 
slutbrugere på gatekeeperens 
onlinesøgemaskiner, med forbehold af 
effektiv anonymisering ved hjælp af alle 
tilgængelige og rimelige foranstaltninger 
og teknikker for at forhindre 
genidentifikation med hensyn til at søge i, 
klikke på og se data, der udgør 
personoplysninger, og de tiltag, der er 
gjort for at gøre det muligt for slutbrugere 
at være opmærksomme på den relevante 
anvendelse af personoplysninger samt 
anmode om deres samtykke

Or. en

Ændringsforslag 188
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) anvende retfærdige og 
ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

k) anvende gennemsigtige, retfærdige 
og ikkediskriminerende generelle 
betingelser for adgang for erhvervsbrugere 
til sin softwareapplikationsbutik og for 
adgang for erhvervsbrugeres SMV'er på 
et givent sektormarked til sine 
onlinesøgemaskiner og sociale 
onlinenetværkstjenester, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 189
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) anvende retfærdige og k) anvende retfærdige og 
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ikkediskriminerende generelle betingelser 
for adgang for erhvervsbrugere til sin 
softwareapplikationsbutik, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

ikkediskriminerende generelle betingelser 
for erhvervsbrugeres adgang til og 
anvendelse af gatekeeperens centrale 
platformstjenester, der er udpeget i 
henhold til artikel 3 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 190
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) sikre, at gatekeeperens tjenester, 
herunder brugergrænseflader, er 
tilgængelige for personer med handicap i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
(EU) 2019/882. Gatekeeperen skal også 
sikre, at erhvervsbrugere, som er 
afhængige af dens centrale 
platformstjeneste for at nå ud til 
forbrugere med henblik på at tilbyde 
tjenester og produkter inden for 
anvendelsesområdet af direktiv (EU) 
2019/882, overholder kravene i det 
anførte direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 191
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) afstå fra af begrænse slutbrugeres 
mulighed for at få direkte adgang til 
erhvervsbrugeres eller andre slutbrugeres 
tjenester eller websider uden for 
gatekeeperens økosystem via 
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gatekeeperens platformstjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 192
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1, litra a), 
omfatter data, der ikke er offentligt 
tilgængelige, alle aggregerede og ikke-
aggregerede data genereret af 
erhvervsbrugere, som kan udledes af eller 
indsamles gennem erhvervsbrugeres eller 
deres kunders kommercielle aktiviteter på 
gatekeepernes centrale platformstjenester.

2. Med henblik på stk. 1, litra a), 
omfatter data, der ikke er offentligt 
tilgængelige, alle aggregerede og ikke-
aggregerede data genereret af 
erhvervsbrugere eller af varer og tjenester, 
som leveres af en leverandør til 
gatekeeperens accessoriske tjenester, især 
distribution, som kan udledes af eller 
indsamles gennem erhvervsbrugeres eller 
deres kunders kommercielle aktiviteter på 
gatekeepernes centrale platformstjenester, 
distributionstjenester eller andre 
accessoriske tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 193
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1, litra a), 
omfatter data, der ikke er offentligt 
tilgængelige, alle aggregerede og ikke-
aggregerede data genereret af 
erhvervsbrugere, som kan udledes af eller 
indsamles gennem erhvervsbrugeres eller 
deres kunders kommercielle aktiviteter på 
gatekeepernes centrale platformstjenester.

2. Med henblik på stk. 1, litra a), 
omfatter data, der udelukkende vedrører 
udbydere af centrale platformstjenesters 
område, alle aggregerede og ikke-
aggregerede data genereret af 
erhvervsbrugere, som kan udledes af eller 
indsamles gennem erhvervsbrugeres eller 
deres kunders kommercielle aktiviteter på 
gatekeepernes centrale platformstjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 194
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Med henblik på at præcisere de i 
artikel 6, stk. 1, litra f), anførte 
forpligtelser skal Kommissionen i 
samarbejde med gatekeeperen, 
erhvervsbrugerne og repræsentanter for 
slutbrugerne fastsætte de åbne 
teknologier, åbne standarder og åbne 
protokoller, herunder den tekniske 
brugergrænseflade 
(applikationsprogrammeringsgrænseflade
), som gør det muligt for slutbrugere af 
konkurrerende software og tjenester samt 
erhvervsbrugere at oprette forbindelse til 
gatekeeperens centrale tjeneste og 
interagere hermed. Gatekeeperes 
behandling af personoplysninger bør ske 
under overholdelse af forordning (EU) 
2016/679, navnlig artikel 6, stk. 1, litra a) 
og artikel 5, stk. 1, litra c). Forpligtelser 
med hensyn til interoperabilitet må ikke 
begrænse, hindre eller forsinke 
formidleres mulighed for at håndtere 
sårbarheder med henblik på at overholde 
en forpligtelse i henhold til artikel 18 i 
COM(2020)0823 eller artikel 32, stk. 1, 
litra c), i forordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ændringsforslag 195
Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den offentlige sædelighed a) den offentlige politik

Or. en

Ændringsforslag 196
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der kræves samtykke til 
indsamling og behandling af 
personoplysninger for at sikre overholdelse 
af denne forordning, tager en gatekeeper de 
nødvendige skridt til enten at sætte 
erhvervsbrugere i stand til direkte at 
indhente det krævede samtykke til 
behandling af disse data, hvis det kræves i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 og 
direktiv 2002/58/EF, eller til at overholde 
Unionens regler og principper om 
databeskyttelse og privatlivets fred på 
andre måder, herunder ved at give 
erhvervsbrugere adgang til behørigt 
anonymiserede data, hvor det er relevant. 
Gatekeeperen må ikke gøre 
erhvervsbrugerens indhentning af dette 
samtykke mere byrdefuld end for sine egne 
tjenester.

2. Hvis der kræves samtykke til 
indsamling og behandling af 
personoplysninger for at sikre overholdelse 
af denne forordning, tager en gatekeeper de 
nødvendige skridt til enten at sætte 
erhvervsbrugere i stand til direkte at 
indhente det krævede samtykke til 
behandling af disse data, hvis det kræves i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 og 
direktiv 2002/58/EF, eller til at overholde 
Unionens regler og principper om 
databeskyttelse og privatlivets fred på 
andre måder, herunder ved at give 
erhvervsbrugere adgang til behørigt 
anonymiserede data, hvor det er relevant. 
Gatekeeperen må ikke gøre 
erhvervsbrugerens indhentning af dette 
samtykke mere byrdefuld end for sine egne 
tjenester, herunder produktdesign, 
struktur, funktion eller operationsmåde, 
som kan påvirke brugerens valg og 
autonomi.

Or. en

Ændringsforslag 197
Irena Joveva, Laurence Farreng

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der kræves samtykke til 
indsamling og behandling af 
personoplysninger for at sikre overholdelse 
af denne forordning, tager en gatekeeper de 
nødvendige skridt til enten at sætte 
erhvervsbrugere i stand til direkte at 
indhente det krævede samtykke til 
behandling af disse data, hvis det kræves i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 og 
direktiv 2002/58/EF, eller til at overholde 
Unionens regler og principper om 
databeskyttelse og privatlivets fred på 
andre måder, herunder ved at give 
erhvervsbrugere adgang til behørigt 
anonymiserede data, hvor det er relevant. 
Gatekeeperen må ikke gøre 
erhvervsbrugerens indhentning af dette 
samtykke mere byrdefuld end for sine egne 
tjenester.

2. Hvis der kræves samtykke til 
indsamling og behandling af 
personoplysninger for at sikre overholdelse 
af denne forordning, tager en gatekeeper de 
nødvendige skridt til enten at sætte 
erhvervsbrugere i stand til direkte at 
indhente det krævede samtykke til 
behandling af disse data, hvis det kræves i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 og 
direktiv 2002/58/EF, og overholde 
Unionens regler og principper om 
databeskyttelse og privatlivets fred på 
andre måder, herunder ved at give 
erhvervsbrugere adgang til behørigt og 
effektivt anonymiserede data ved hjælp af 
alle rimelige og tilgængelige metoder og 
teknikker for at forhindre 
geneidentifikation. Gatekeeperen må ikke 
gøre erhvervsbrugerens indhentning af 
dette samtykke mere byrdefuld end for sine 
egne tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 198
Irena Joveva

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En gatekeeper må ikke forringe 
betingelserne for eller kvaliteten af nogen 
af de centrale platformstjenester, der 
leveres til erhvervsbrugere eller 
slutbrugere, som benytter sig af de 
rettigheder eller valg, der er fastsat i artikel 
5 og 6, eller gøre udøvelsen af disse 
rettigheder eller valgmuligheder urimeligt 
vanskelig.

3. En gatekeeper må ikke forringe 
betingelserne for eller kvaliteten af nogen 
af de centrale platformstjenester, der 
leveres til erhvervsbrugere eller 
slutbrugere, som benytter sig af de 
rettigheder og muligheder, herunder 
samtykke til at kombinere slutbrugerdata 
eller tilmelde brugere ved at tilbyde 
mindre personaliserede eller ikke-
personaliserede alternativer, eller valg, 
der er fastsat i artikel 5 og 6, eller gøre 
udøvelsen af disse rettigheder eller 
valgmuligheder urimeligt vanskelig samt 
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undgå at anvende adfærdsteknikker og 
brugergrænsefladedesign med manglende 
gennemsigtighed, utilstrækkelige 
oplysninger og manglende gyldigt 
samtykke til personlig tilpasning af 
reklamer eller profilering af forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 199
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan gennemføre en 
markedsundersøgelse med henblik på at 
undersøge, om en udbyder af centrale 
platformstjenester bør udpeges som 
gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 6, 
eller med henblik på at identificere centrale 
platformstjenester for en gatekeeper i 
henhold til artikel 3, stk. 7. Den bestræber 
sig på at afslutte sin undersøgelse ved at 
vedtage en afgørelse efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
senest tolv måneder efter indledningen af 
markedsundersøgelsen.

1. Kommissionen kan gennemføre en 
markedsundersøgelse med henblik på at 
undersøge, om en udbyder af centrale 
platformstjenester bør udpeges som 
gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 6, 
eller med henblik på at identificere centrale 
platformstjenester for en gatekeeper i 
henhold til artikel 3, stk. 7. Den bestræber 
sig på at afslutte sin undersøgelse ved at 
vedtage en afgørelse efter 
rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, 
senest seks måneder efter indledningen af 
markedsundersøgelsen.

Or. en

Ændringsforslag 200
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med en 
markedsundersøgelse i henhold til stk. 1 
bestræber Kommissionen sig på at meddele 
sine foreløbige resultater til udbyderen af 

2. I forbindelse med en 
markedsundersøgelse i henhold til stk. 1 
bestræber Kommissionen sig på at meddele 
sine foreløbige resultater til udbyderen af 
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de pågældende centrale platformstjenester 
senest seks måneder efter indledningen af 
undersøgelsen. I de foreløbige 
undersøgelsesresultater redegør 
Kommissionen for, om den mener, at 
udbyderen af centrale platformstjenester 
midlertidigt bør udpeges som gatekeeper i 
henhold til artikel 3, stk. 6.

de pågældende centrale platformstjenester 
senest tre måneder efter indledningen af 
undersøgelsen. I de foreløbige 
undersøgelsesresultater redegør 
Kommissionen for, om den mener, at 
udbyderen af centrale platformstjenester 
midlertidigt bør udpeges som gatekeeper i 
henhold til artikel 3, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 201
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når Kommissionen i henhold til 
artikel 3, stk. 6, udpeger en udbyder af 
centrale platformstjenester, som endnu ikke 
har en stærk og varig position i sine 
aktiviteter, men det kan forventes, at den 
vil opnå en sådan position i nær fremtid, 
som gatekeeper, erklærer den, at kun 
forpligtelserne i artikel 5, litra b), og 
artikel 6, stk. 1, litra e), f), h) og i), som 
angivet i udpegelsesafgørelsen finder 
anvendelse på den pågældende gatekeeper. 
Kommissionen erklærer kun de 
forpligtelser, der er hensigtsmæssige og 
nødvendige for at forhindre, at den 
pågældende gatekeeper ved hjælp af 
urimelige midler opnår en stærk og varig 
position i sine aktiviteter, gældende. 
Kommissionen tager udpegelsen op til 
fornyet overvejelse efter proceduren i 
artikel 4.

4. Når Kommissionen i henhold til 
artikel 3, stk. 6, udpeger en udbyder af 
centrale platformstjenester, som endnu ikke 
har en stærk og varig position i sine 
aktiviteter, men det kan forventes, at den 
vil opnå en sådan position i nær fremtid, 
som gatekeeper, erklærer den, at de 
relevante forpligtelser i artikel 5 og artikel 
6, stk. 1, som angivet i 
udpegelsesafgørelsen finder anvendelse på 
den pågældende gatekeeper. 
Kommissionen erklærer kun de 
forpligtelser, der er hensigtsmæssige og 
nødvendige for at forhindre, at den 
pågældende gatekeeper ved hjælp af 
urimelige midler opnår en stærk og varig 
position i sine aktiviteter, gældende. 
Kommissionen tager udpegelsen op til 
fornyet overvejelse efter proceduren i 
artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 202
Marcel Kolaja
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis Kommissionen anser det for 
at være nødvendigt, kan den også høre 
andre fysiske eller juridiske personer, 
inden den træffer afgørelser i henhold til 
stk. 1. Høringsanmodninger fra sådanne 
personer skal, såfremt de godtgør, at de 
har tilstrækkelig interesse i sagen, 
efterkommes.

Or. en

Ændringsforslag 203
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Berørte gatekeepere, virksomheder 
og virksomhedssammenslutninger kan 
fremsætte deres bemærkninger til 
Kommissionens foreløbige konklusioner 
inden for en frist, som fastsættes af 
Kommissionen i dens foreløbige 
undersøgelsesresultater, og som ikke må 
være kortere end 14 dage.

2. Berørte gatekeepere, virksomheder 
og virksomhedssammenslutninger samt 
interesserede tredjeparter kan fremsætte 
deres bemærkninger til Kommissionens 
foreløbige konklusioner inden for en frist, 
som fastsættes af Kommissionen i dens 
foreløbige undersøgelsesresultater, og som 
ikke må være kortere end 14 dage.

Or. en

Ændringsforslag 204
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen baserer kun sine 
afgørelser på klagepunkter, som de berørte 

3. Kommissionen baserer kun sine 
afgørelser på klagepunkter, som de berørte 
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gatekeepere, virksomheder og 
virksomhedssammenslutninger har haft 
lejlighed til at udtale sig om.

gatekeepere, virksomheder og 
virksomhedssammenslutninger samt 
interesserede tredjeparter har haft 
lejlighed til at udtale sig om.

Or. en

Ændringsforslag 205
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32a
Nationale kompetente myndigheders rolle 

og koordinering af
Nationale kompetente myndigheders rolle 
og Kommissionens koordinering
1. Medlemsstaterne skal udpege en 
kompetent myndighed til at overvåge 
overholdelse af de i nærværende 
forordning fastsatte forpligtelser og 
regelmæssigt aflægge rapport til 
Kommissionen om overholdelse af denne 
forordning i overensstemmelse med 
artikel 24.
2. Nationale myndigheder må ikke træffe 
afgørelser, der strider mod en af 
Kommissionen vedtaget afgørelse i 
henhold til denne forordning.
3. Nationale kompetente myndigheder må 
under koordination af Kommissionen yde 
støtte til en markedsundersøgelse eller 
procedure i henhold til artikel 7, stk. 2, og 
artikel 15, 16, 17, 19 og 20 ved at anmode 
om og indsamle oplysninger, levere 
ekspertise, foretage interview eller 
inspektioner på stedet.
4. I forbindelse med de nationale 
myndigheders indsamling af tilstrækkelig 
dokumentation for udpegningen af en 
gatekeeper, manglende overholdelse af de 
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i artikel 5 og 6 fastsatte forpligtelser eller 
et behov for at tilføje nye forpligtelser skal 
de anmode om, at der indledes en 
markedsundersøgelse i overensstemmelse 
med artikel 33.

Or. en

Ændringsforslag 206
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når tre eller flere medlemsstater 
anmoder Kommissionen om at indlede en 
undersøgelse i henhold til artikel 15, fordi 
de mener, at der er rimelig grund til at 
formode, at en udbyder af centrale 
platformstjenester bør udpeges som 
gatekeeper, undersøger Kommissionen 
inden for fire måneder, om der er rimelige 
grunde til at indlede en sådan undersøgelse.

1. Når en eller flere medlemsstater 
anmoder Kommissionen om at indlede en 
undersøgelse i henhold til artikel 15, fordi 
de mener, at der er rimelig grund til at 
formode, at en udbyder af centrale 
platformstjenester bør udpeges som 
gatekeeper, undersøger Kommissionen 
inden for fire måneder, om der er rimelige 
grunde til at indlede en sådan undersøgelse. 
Såfremt Kommissionen træffer afgørelse 
om, at der ikke er grund til at indlede en 
markedsundersøgelse, skal den 
offentliggøre en begrundet udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 207
Dace Melbārde

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når tre eller flere medlemsstater 
anmoder Kommissionen om at indlede en 
undersøgelse i henhold til artikel 15, fordi 
de mener, at der er rimelig grund til at 
formode, at en udbyder af centrale 

1. Når tre eller flere medlemsstater 
anmoder Kommissionen om at indlede en 
undersøgelse i henhold til artikel 15, fordi 
de mener, at der er rimelig grund til at 
formode, at en udbyder af centrale 
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platformstjenester bør udpeges som 
gatekeeper, undersøger Kommissionen 
inden for fire måneder, om der er rimelige 
grunde til at indlede en sådan undersøgelse.

platformstjenester bør udpeges som 
gatekeeper, undersøger Kommissionen 
inden for fire måneder, om der er rimelige 
grunde til at indlede en sådan undersøgelse 
og begrunde sin afgørelse om at indlede 
en undersøgelse eller give afslag herpå.

Or. en

Ændringsforslag 208
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tredjeparter med en legitim 
interesse i at repræsentere 
erhvervsbrugere eller slutbrugere kan 
indsende dokumentation til 
Kommissionen vedrørende en af de i 
henhold til stk. 1-3 i nærværende artikel 
foranledigede undersøgelser. På dette 
grundlag skal Kommissionen inden for 
fire måneder undersøge, om der er rimelig 
grund til at indlede en sådan undersøgelse 
i henhold til artikel 15, 16 og 17.

Or. en

Ændringsforslag 209
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Ret til at indgive klage

1. Tredjeparter, som repræsenterer 
erhvervsbrugere eller slutbrugere, skal 
være berettigede til at indgive klager med 
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hensyn til manglende udpegelse af 
gatekeepere, manglende overholdelse og 
gatekeeperes systematiske manglende 
overholdelse af deres forpligtelser i 
overensstemmelse med artikel 3, 5 og 6 og 
anmode om, at der indledes en 
markedsundersøgelse. De skal fremlægge 
dokumentation til støtte for deres 
anmodning.
2. Kommissionen skal undersøge, om der 
er rimelig grund til at indlede en sådan 
undersøgelse og underrette de 
interesserede tredjeparter om sin 
afgørelse inden for tre måneder.

Or. en

Ændringsforslag 210
Marcel Kolaja

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremlægger alle 
relevante oplysninger, som de har, og som 
Kommissionen kan kræve med henblik på 
udarbejdelse af den rapport, der er 
omhandlet i stk. 1.

3. Medlemsstaterne fremlægger alle 
relevante oplysninger, som de har, og som 
Kommissionen kan kræve med henblik på 
udarbejdelse af den rapport, der er 
omhandlet i stk. 1. Der bør i forbindelse 
med sådanne oplysninger foretages en 
undersøgelse af data, som gør det muligt 
at fastslå, hvor rimelige de generelle 
adgangsvilkår for platformstjenester er, 
herunder med hensyn til indtægtsstrømme 
der stammer fra annoncering, og 
fordelingen af passende indtægtsandele til 
tredjepartsrettighedshavere.

Or. en


